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Uchwała Nr 2814/320/III/2009
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia  6 listopada 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 ze zm.), art. 173 ust.1 i 5, 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 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 budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2009 rok, polegających na zmniejszeniu per saldo 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 zmniejszeniu per saldo planu dochodów i wydatków, zgodnie z wykazem stanowiącym Załącznik 2 do niniejszej uchwały.


	Zmian dochodów i wydatków, o których mowa w ust 1 i 2, dokonuje się w:


dz. 750 – zmniejszenie o kwotę 2.258.426 zł – celem dostosowania planu dochodów i wydatków Województwa Śląskiego do kwot wynikających z Aneksu nr 3 do umowy dotacji rozwojowej na realizację zadań pomocy technicznej POKL w 2009 r. Nr ŚL/POKL/PT2009/1,
dz. 801 – zwiększenie o kwotę 1.056 zł – na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB./I/3011/453/1/2009 z dnia 19 października 2009 r. przyznającej środki na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego,
dz. 853 – zmniejszenie o kwotę 143.815 zł – celem dostosowania planu dochodów i wydatków Województwa Śląskiego do kwot wynikających z Aneksu nr 3 do umowy dotacji rozwojowej na realizację zadań pomocy technicznej POKL w 2009 r. Nr ŚL/POKL/PT2009/1.


§ 2.
Dokonuje się zmian w budżecie własnym Województwa Śląskiego na 2009 rok, polegających na częściowym rozdysponowaniu rezerwy ogólnej budżetu oraz 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 częściowym rozdysponowaniu rezerwy ogólnej budżetu oraz na przeniesieniu środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, zgodnie z wykazem stanowiącym Załącznik 4 do niniejszej uchwały.


	Przesunięć środków dokonuje się w:


dz. 750 – na łączną kwotę 18.200 zł – celem dostosowania planu wydatków Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Wydziału Rozwoju Regionalnego do faktycznych potrzeb,

dz. 758 i dz. 926 – na kwotę 100.000 zł – celem zabezpieczenia z rezerwy ogólnej budżetu środków dla Wojewódzkiego Ośrodka Kultury i Sportu „Stadion Śląski” na pokrycie kosztów zwiększonego zużycia mediów na obiekcie,

dz. 925 – na kwotę 206.000 zł – celem dostosowania planu finansowego Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w Chorzowie do faktycznych potrzeb.


§ 3.
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
Dział
Rozdział
Treść
Zmniejszenie
Zwiększenie
710
Działalność usługowa


 
71012
Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej


 
 
Wydatki bieżące

 
 

w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
7.099
 

	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
Dział
Rozdział
§
Treść
Zmniejszenie
Zwiększenie
710
Działalność usługowa
10.849
10.849

71012
Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
10.849
10.849


3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

300


4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
2.399



4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
3.500



4120
Składki na Fundusz Pracy
1.200



4210
Zakup materiałów i wyposażenia

6.039


4360
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

110


4410
Podróże służbowe krajowe

1.500


4420
Podróże służbowe zagraniczne
2.500



4430
Różne opłaty i składki

1.400


4510
Opłaty na rzecz budżetu państwa
1.250



4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

1.500







	Przeniesień, o których mowa w ust. 1 i 2, dokonuje się celem dostosowania planu wydatków Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach do faktycznych potrzeb.



§ 4.
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							..............................


