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Uchwała Nr 2627/315/III/2009
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 	20 października 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 paragrafami klasyfikacji budżetowej, zgodnie z wykazem stanowiącym Załącznik 2 do niniejszej uchwały.


	Przesunięć środków dokonuje się w:


dz. 750 – na kwotę 100.000 zł – celem dostosowania planu wydatków Wydziału Rozwoju Regionalnego do faktycznych potrzeb związanych z prawidłową realizacją Działania 10.1 – Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania w ramach Pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013,

dz. 758 i dz. 851 – na łączną kwotę 2.157.892 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 Zespolonego im. Prof. dr W. Orłowskiego w Częstochowie na realizację zadania pn. „Modernizacja III piętra Pawilonu C – Oddział Urologii wraz z uzupełnieniem sprzętu i aparatury medycznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Prof. dr W. Orłowskiego w Częstochowie”,

dz. 851 – na kwotę 387.000 zł – celem zabezpieczenia środków dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Województwo Śląskie, na realizację zadań inwestycyjnych wynikających z konieczności dostosowania tych zakładów do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 200 6r. w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2006 r., nr 213, poz. 1568 ze zm.).


§ 2.
Dokonuje się zmian w układzie wykonawczym po stronie dotacji budżetu Województwa Śląskiego w ramach planu zadań zleconych ustawowo z zakresu administracji rządowej na 2009 rok, zgodnie z wykazem stanowiącym Załącznik 3 do niniejszej uchwały.

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

w zł
Dz.
Rozdz.
§
Wyszczególnienie
Zmniejszenia
Zwiększenia
010
Rolnictwo i łowiectwo
1 677 049
1 677 049
 
01008
Melioracje wodne
1 677 049
1 677 049
 
 
6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
 
1 677 049
 
 
6058
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
1 257 787
 
 
 
6059
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
419 262
 


	Przeniesień, o których mowa w ust. 1 i 2, dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/418/09 z dnia 12 października 2009 r. celem prawidłowego ujęcia środków przeznaczonych na realizację niekwalifikowanych wydatków VAT w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.



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


