Uchwała nr 2107/294/III/2009
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 13 sierpnia 2009 roku
w sprawie
przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego
Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. nr 142, poz. 1590 z póżn. zmianami) oraz art. 179 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. nr 249, poz. 2104 
z późn. zmianami)

Zarząd Województwa Śląskiego
uchwala:
§ 1
Przyjmuje się projekt uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmiany w załączniku nr 9 do uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr III/31/5/2008 z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2009 rok z późniejszymi zmianami. 
§ 2
Przyjęty projekt uchwały przedkłada się Sejmikowi Województwa Śląskiego, celem skierowania go na najbliższą sesję.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Śląskiego.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


ZARZĄD WOJEWÓDZTWA:
1.	Bogusław Śmigielski – Marszałek Województwa 	  ………........................
2.	Zbyszek Zaborowski – Wicemarszałek Województwa ……............................
3.	Adam Stach – Wicemarszałek Województwa		  ....................................
4.	Mariusz Kleszczewski – Członek Zarządu		  ....................................
5.	Piotr Spyra – Członek Zarządu	           	            ....................................
PROJEKT
Uchwała Nr              /	    /	      /2009
Sejmiku Województwa Śląskiego
z dnia ..................................... 2009 roku
w sprawie:
zmian planu finansowego na 2009 rok rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych oraz wprowadzenia planu finansowego gospodarstwa pomocniczego ”EKOLOG”  
na podstawie art. 18 pkt 6 i 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. nr 142 poz. 1590 z póź. zm.),
oraz art.22 ust. 1 pkt 1-3 i ust 3, art. 26 ust.3 i art. 165 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. nr 249, poz. 2104 z póź. zm.)

Sejmik Województwa Śląskiego
uchwala: 

§ 1
I.	Dokonuje się zmian w załączniku nr 9 do uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr III/31/5/2008 z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2009 rok w planie rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych w dziale 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdziale 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 10.000 zł oraz wydatków o 10.000 zł (w tym wynagrodzenia bezosobowe o 2.000 zł).
II.	Dokonuje się zmiany w załączniku nr 9 do uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr III/31/5/2008 z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2009 rok polegającej na dodaniu części III pn. „Gospodarstwo pomocnicze” wraz z planem finansowym.
	Wprowadza się pozycję pn. „Gospodarstwo Pomocnicze „Ekolog” w dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdziale 92597 – Gospodarstwa pomocnicze. Plan finansowy obejmuje:
-	stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego w wysokości 6.000 zł
-	przychody w kwocie 287.000 zł
-	wydatki 284.000 zł, (w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi 127.000 zł)
-	stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 9.000 zł.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  


