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Uchwała Nr 2421/307/III/2009
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia  22 września 2009 roku
w sprawie:
zmian 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 ze zm.), art. 173 ust.1 i 5, art.188 ust. 2 pkt 1  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku, nr 249, poz. 2104 ze 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 w budżecie własnym Województwa Śląskiego na 2009 rok, polegających na częściowym rozdysponowaniu rezerwy celowej budżetu na zadania inwestycyjne i wkład własny do projektów i programów pomocowych w dziale 851 – Ochrona zdrowia oraz na przeniesieniu środków w ramach działu klasyfikacji budżetowej wydatków własnych,  zgodnie z wykazem stanowiącym Załącznik 1 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 budżetu na zadania inwestycyjne i wkład własny do projektów i programów pomocowych w dziale 851 – Ochrona zdrowia oraz na przeniesieniu środków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, zgodnie z wykazem stanowiącym Załącznik 2 do niniejszej uchwały.


	Przesunięć środków dokonuje się w:


dz. 750 – na kwotę 80.000 zł – celem zabezpieczenia środków dla Kancelarii Sejmiku na pokrycie kosztów związanych z wypłatą diet dla Radnych Województwa Śląskiego,

dz. 758 i dz. 851 – na kwotę 243.668 zł – celem zabezpieczenia z rezerwy celowej na zadania inwestycyjne i wkład własny do projektów i programów pomocowych w dziale 851 – Ochrona zdrowia środków na przyznanie dotacji dla Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. dr Emila Cyrana w Lublińcu na wkład własny do projektu zgłoszonego do Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego pn. „Redukcja zużycia ciepła poprzez wymianę okien w budynkach Szpitala”,



dz. 851 – na kwotę 4.032 zł – celem zabezpieczenia środków na przyznanie dotacji dla Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. dr Emila Cyrana w Lublińcu na wkład własny do projektu zgłoszonego do Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego pn. „Redukcja zużycia ciepła poprzez wymianę okien w budynkach Szpitala”.

§ 2.
W uchwale nr 2285/302/III/2009 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 8 września 2009 roku w sprawie zmian budżetu, w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2009 rok uchyla się paragraf 3.


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


