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Uchwała Nr 2110/294/III/2009
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 13 sierpnia 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. 173 ust.1 i 5, 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.


	Zwiększeń, o których mowa w ust 1 i 2, dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FB/I/3011/293/09 z dnia 7 sierpnia 2009 r.



§ 2.
Dokonuje się zmian budżetu Województwa Śląskiego na 2009 rok, polegających na zwiększeniu planu dotacji i wydatków w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zgodnie z wykazem stanowiącym Załącznik 3 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 z zakresu administracji rządowej, zgodnie z wykazem stanowiącym Załącznik 4 do niniejszej uchwały.
	Zwiększeń, o których mowa w ust 1 i 2, dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FB/I/3011/293/09 z dnia 7 sierpnia 2009 r.


§ 3.
Dokonuje się zmian w budżecie własnym Województwa Śląskiego na 2009 rok, polegających na częściowym rozdysponowaniu rezerwy celowej na zadania remontowe i inwestycyjne w dz. 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, a także na przeniesieniu środków w ramach działu klasyfikacji budżetowej wydatków własnych,  zgodnie z wykazem stanowiącym Załącznik 5 do niniejszej uchwały.

Dokonuje się zmian w układzie wykonawczym budżetu po stronie wydatków własnych Województwa Śląskiego na 2009 rok, polegających na częściowym rozdysponowaniu rezerwy celowej na zadania remontowe i inwestycyjne w dz. 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, a także na przeniesieniu środków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, zgodnie z wykazem stanowiącym Załącznik 6 do niniejszej uchwały.
Przesunięć środków dokonuje się w:
dz. 150 – na kwotę 8.600 zł – celem zabezpieczenia środków na realizację zadań w ramach Poddziałania 8.1.4 Przewidywanie zmiany gospodarczej, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-20013,
dz. 710 – na kwotę 11.500 zł – celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do wyników otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
dz. 750 – na kwotę 361.591  zł – celem:
	dostosowania planu wydatków Wydziału Promocji i współpracy Międzynarodowej do faktycznych potrzeb oraz zabezpieczenia środków na wydawnictwa promocyjne własne, przyjazdy studyjne krajowych i zagranicznych dziennikarzy, promocję herbu i znaku graficznego logo Województwa Śląskiego,

zabezpieczenia środków na sfinansowanie kosztów delegacji służbowych pracowników zajmujących się zarządzaniem i wdrażaniem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w ramach Działania 10.1 oraz na sfinansowanie zadania pn. ”Środki na pokrycie delegacji służbowych i krajowych” w ramach Działania 10.2 RPO WSL 2007-2013,
dostosowania planu wydatków Wydziału Rozwoju Regionalnego do faktycznych potrzeb.
	pomiędzy dz. 758 a dz. 921 – na kwotę 40.903 zł – celem przyznania dotacji dla Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu na dofinansowanie zadania remontowego pn. „Naprawa nawierzchni-posadzki podcieni MGB”.


§ 4.
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							..............................


