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Uchwała Nr 1958/290/III/2009
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 30 lipca 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 przyjęciem do budżetu pomocy finansowej z gminy Bieruń z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 1 im. prof. J. Gasińskiego w Tychach na zakup stołu operacyjnego.


§ 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. 150 – na kwotę 11.768 zł – celem zabezpieczenia środków na prawidłową realizację Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

dz. 600, rozdz. 60013 – na kwotę 200.000 zł – celem dostosowania planu wydatków Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach do faktycznych potrzeb,

dz. 600, rozdz. 60015 – na kwotę 91.268.000 zł – celem dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb związanych z prawidłową realizacją zadania pn. „Budowa Drogowej Trasy Średnicowej Katowice-Gliwice”,

dz. 750 – na łączną kwotę 110.000 zł - celem dostosowania planu wydatków Wydziału Promocji i Współpracy Międzynarodowej do faktycznych potrzeb,

dz. 853 – na kwotę 52.500 zł – celem dostosowania planu wydatków Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach do bieżących potrzeb,

dz. 921 – na łączną kwotę 484.760 zł - celem zabezpieczenia środków na zwiększenie dotacji podmiotowej na działalność Teatru Rozrywki w Chorzowie oraz celem dostosowania planu wydatków Wydziału Kultury do bieżących potrzeb.


§ 3.
Dokonuje się zmian w układzie wykonawczym budżetu po stronie dochodów własnych Województwa Śląskiego na 2009 rok, polegających na przeniesieniu środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, zgodnie z wyszczególnieniem:
w zł
Dz.
Rozdz.
§
Wyszczególnienie
Zmniejszenia
Zwiększenia
600
Transport i łączność
91.268.000
91.268.000

60015
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
91.268.000
91.268.000


6620
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
91.268.000



6623
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

91.268.000

91.268.000
91.268.000

	Przesunięć środków dokonuje się celem dostosowania planu dochodów do faktycznych potrzeb związanych z prawidłową realizacją zadania pn. „Budowa Drogowej Trasy Średnicowej Katowice-Gliwice”.


§ 4.
Dokonuje się zmian w budżecie po stronie wydatków Województwa Śląskiego w ramach planu zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej na 2009 rok, zgodnie z wyszczególnieniem:
w zł
Dz.
Rozdz.
§
Wyszczególnienie
Zmniejszenia
Zwiększenia
750
Administracja publiczna


 
 
75011
Urzędy wojewódzkie



 
Wydatki bieżące,


 
 
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

542


	Dokonuje się zmian w układzie wykonawczym po stronie wydatków budżetu Województwa Śląskiego w ramach planu zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej na 2009 rok, zgodnie z wyszczególnieniem:



w zł
Dz.
Rozdz.
§
Wyszczególnienie
Zmniejszenia
Zwiększenia
750
Administracja publiczna
542
542
 
 
75011
Urzędy wojewódzkie
542
542

 
4170
Wynagrodzenia bezosobowe

542
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
542



	Przeniesień, o których mowa w ust. 1 i 2, dokonuje się celem dostosowania planu wydatków Wydziału Turystyki i Sportu do faktycznych potrzeb.




§ 5.
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							..............................


