Uchwała nr 2812/320/III/2009
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 6 listopada 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 ze zm.) oraz art. 179 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 ze zm.)

Zarząd Województwa Śląskiego
uchwala:
§ 1
Przyjmuje się projekt uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmiany w planie finansowym na 2009 rok zakładu budżetowego i rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych.


§ 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:

zmiany planu finansowego na 2009 rok zakładu budżetowego i rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych.
 
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 ze zm.),
oraz art.22 ust. 1 pkt 3, art.24 ust. 3 i art. 165 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 ze zm.)

Sejmik Województwa Śląskiego
uchwala: 


§ 1

	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 zakładu budżetowego pod nazwą Zakłady Naprawcze Sprzętu Medycznego w Bytomiu, w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdziale 71095 – Pozostała działalność, dokonuje się zmian polegających na:

	zmniejszeniu stanu środków obrotowych/pieniężnych na początku roku oraz na koniec roku - o kwotę 2.998 zł,

zmniejszeniu przychodów jednostki o kwotę 60.000 zł,
zmniejszeniu wydatków jednostki o kwotę 60.000 zł, w tym wynagrodzeń wraz z pochodnymi o kwotę 65.250 zł.

	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, dokonuje się zmian w rachunku dochodów własnych jednostek, w:


dz. 801 – Oświata i wychowanie,
Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne
poprzez zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 8.000 zł.

dz. 926 – Kultura fizyczna i sport
Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej
poprzez zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 17.942 zł.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 Uzasadnienie 
do projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmian w planie finansowym zakładu budżetowego i rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych


Na wniosek Dyrektora Zakładów Naprawczych Sprzętu Medycznego w Bytomiu, który zawierał korektę planu finansowego BT-5 na 2009 rok, proponuje się wprowadzić następujące zmiany w planie finansowym powyższego zakładu budżetowego:
	zmniejszenie stanu środków obrotowych/pieniężnych na początku roku oraz na koniec roku - o kwotę 2.998 zł,

zmniejszenie przychodów jednostki o kwotę 60.000 zł,
zmniejszenie wydatków jednostki o kwotę 60.000 zł, w tym wynagrodzeń wraz z pochodnymi o kwotę 65.250 zł.

Na wniosek Dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej zwiększa się także plan rachunku dochodów własnych po stronie dochodów i wydatków o kwotę 8.000 zł w związku z większymi wpływami z tytułu opłat za przetrzymywanie książek. Środki te planuje się przeznaczyć na zakup tonerów do kserokopiarek, materiałów papierniczych, pomocy naukowych, prenumeraty czasopism oraz zbiorów bibliotecznych i drobnych akcesoriów komputerowych.
Ponadto w związku z otrzymaniem odszkodowania na usunięcie szkód majątkowych Dyrektor jednostki budżetowej Wojewódzkiego Ośrodka Kultury i Sportu „Stadion Śląski” zwrócił się z prośbą o skorygowanie planu finansowego dochodów własnych i wydatków na rok 2009 o kwotę 17.942 zł.

Na skutek powyższych zmian nastąpi korekta Załącznika 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.


Sporządziła:
Małgorzata Chruściel
Dyrektor Wydziału Finansowego

