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Uchwała Nr 1028/264/III/2009
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 5 maja 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 Województwa Śląskiego na 2009 rok, polegających na zwiększeniu planu dotacji i wydatków w ramach zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej, zgodnie z wykazem stanowiącym Załącznik 1 do niniejszej uchwały.
Dokonuje się zmian w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2009 rok, polegających na zwiększeniu planu dotacji i wydatków w ramach zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej, zgodnie z wykazem stanowiącym Załącznik 2 do niniejszej uchwały.
	Zwiększenia dotacji i wydatków, o których mowa w ust 1 i 2, dokonuje się w związku z zawarciem umowy dotacji z Ministerstwem Edukacji Narodowej na zorganizowanie i przeprowadzenie zawodów II i III stopnia Ogólnopolskiej Olimpiady Astronomicznej oraz kosztów polskiej delegacji w zawodach międzynarodowych Olimpiady.

§ 2.
Dokonuje się zmian w budżecie własnym Województwa Śląskiego na 2009 rok, polegających na częściowym rozdysponowaniu rezerwy ogólnej budżetu oraz 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 częściowym rozdysponowaniu rezerwy ogólnej budżetu oraz na przeniesieniu środków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, zgodnie z wykazem stanowiącym Załącznik 4 do niniejszej uchwały.




	Przesunięć środków dokonuje się:

	pomiędzy dz. 758 a dz. 010 – na kwotę 1.200.000 zł – celem zabezpieczenia z rezerwy ogólnej budżetu Województwa Śląskiego środków finansowych na realizację uchwały nr III/37/10/2009 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 29 kwietnia 2009 roku dotyczącej udzielenia pomocy finansowej gminie Psary na budowę wodociągu gminnego Psary-Preczów,
	w dz. 851 – na kwotę 1.047.200 zł – celem zabezpieczenia środków na zadania inwestycyjne realizowane w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej dla których organem założycielskim jest Województwo Śląskie,
	w dz. 854 – na kwotę 59.119 zł – celem dostosowania planu finansowego placówek oświatowych Województwa Śląskiego do faktycznych potrzeb.




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

Zarządu Województwa Śląskiego,
Skarbnika Województwa Śląskiego.





ZARZĄD WOJEWÓDZTWA :

	Bogusław Śmigielski – Marszałek Województwa				..............................
	Zbyszek Zaborowski – Wicemarszałek Województwa	           			..............................
	Adam Stach – Wicemarszałek Województwa					..............................
	Mariusz Kleszczewski – Członek Zarządu					..............................
	Piotr Spyra – Członek Zarządu							..............................


