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Uchwała Nr 939/262/III/2009
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 28 kwietnia 2009 roku
w sprawie:
zmian budżetu, w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego 
na 2009 rok.

Na podstawie art. 41 ust 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity                Dz. U. z 2001 roku, nr 142, poz. 1590 z późn. zm.), art. 188 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku, nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz § 10 pkt 1 Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego nr III/31/5/2008 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2009 rok.

Zarząd Województwa Śląskiego
uchwala:

§ 1.
Dokonuje się zmian budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2009 rok, polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków, zgodnie z wykazem stanowiącym Załącznik 1 do niniejszej uchwały.

	Dokonuje się zmian w układzie wykonawczym budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2009 rok, polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków, zgodnie z wykazem stanowiącym Załącznik 2 do niniejszej uchwały.


	Zwiększenia dochodów i wydatków, o których mowa w ust 1 i 2, dokonuje się w związku z decyzją Ministra Finansów nr BP9/4135/36SCB/168,169/09/1129,1130 z dnia 8 kwietnia 2009 roku przyznającą środki na sfinansowanie inwestycji własnej samorządu pn. „Kompleksowa przebudowa tramwajowej infrastruktury technicznej w aglomeracji katowickiej”.



§ 2.
Dokonuje się zmian w budżecie własnym Województwa Śląskiego na 2009 rok, polegających na przeniesieniu środków w ramach działu klasyfikacji budżetowej wydatków własnych,  zgodnie z wykazem stanowiącym Załącznik 3 do niniejszej uchwały.

	Dokonuje się zmian w układzie wykonawczym budżetu po stronie wydatków własnych Województwa Śląskiego na 2009 rok, polegających na przeniesieniu środków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, zgodnie z wykazem stanowiącym Załącznik 4 do niniejszej uchwały.




	Przesunięć środków dokonuje się w:


dz. 851 – na łączną kwotę 5.036.300 zł – celem zabezpieczenia środków na zadania inwestycyjne realizowane w zakładach opieki zdrowotnej Województwa Śląskiego,

dz. 921 – na łączną kwotę 10.097.943 zł - celem prawidłowej realizacji Działania 6.1 – Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu, Działania 4.2 – System informacji kulturalnej oraz w związku z koniecznością przekwalifikowania dotacji dla Teatru Rozrywki w Chorzowie na realizację zadania pn. „Przebudowa stropu i ściany prosceniowej oraz rozbudowa orkiestronu na widowni Sceny Dużej”.


§ 3.
W uchwale Nr 875/261/III/2009 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie zmian budżetu, w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2009 rok wprowadza się następujące zmiany: 
	w § 2 ust. 3 pkt d) zmienia się kwotę „369.322 zł” na kwotę „169.322 zł” oraz wykreśla wyrazy „Gabinetu Marszałka”

w Załączniku nr 3 do uchwały wykreśla się całość dz. 750,
w Załączniku nr 4 do uchwały w dz. 750, rozdz. 75018 wykreśla się paragraf 4300 oraz w dz. 750 wykreśla się całość rozdziału 75075. W pozycji „Razem” zmienia się kwotę „720.862 zł” na „520.862 zł”.


§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwałę sporządzono w 3 egzemplarzach dla:
	Regionalnej Izby Obrachunkowej,

Zarządu Województwa Śląskiego,
Skarbnika Województwa Śląskiego.
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