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Uchwała Nr 2119/295/III/2009
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 	18 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. 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:


	dz. 710 – na kwotę 40.000 zł – w związku z przyjęciem do budżetu pomocy finansowej z gminy Tarnowskie Góry z przeznaczeniem na wykonanie bieżącej konserwacji cieku Stoła w granicach administracyjnych gminy,


	dz. 801 – na kwotę 24.352 zł – na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FB/I/3011/250/2/2009 z dnia 4 sierpnia 2009 r. przyznającej środki na dofinansowanie realizacji programu „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach” w Województwie Śląskim. 




§ 2.

Dokonuje się zmian w budżecie własnym Województwa Śląskiego na 2009 rok, polegających 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. 921 na kwotę 25.000 zł – celem przyznania dotacji dla Muzeum Śląskiego w Katowicach na dofinansowanie kampanii informacyjno - wizerunkowej.




§ 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							..............................


