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Uchwała Nr 3129/326/III/2009
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 	27 listopada 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.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 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 przeniesieniu środków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, zgodnie z wykazem stanowiącym Załącznik 2 do niniejszej uchwały.


	Przesunięć środków dokonuje się w:

dz. 010 – na kwotę 114.821 zł – celem dostosowania planu wydatków Wydziału Terenów Wiejskich do faktycznych potrzeb związanych z realizacją Konkursu Przedsięwzięć Odnowy Wsi oraz Konkursu Piękna Wieś Województwa Śląskiego oraz organizacją konferencji pn. „V Regionalne Spotkanie Liderów Odnowy Wsi w Województwie Śląskim”,

dz. 600 – na kwotę 949.641 zł – celem dostosowania planu wydatków Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach do faktycznych potrzeb,

dz. 851 – na kwotę 100.000 zł – celem udzielenia pomocy humanitarnej dla Obwodu Czerniowieckiego na Ukrainie w związku z epidemia grypy na zakup leków i aparatury medycznej,

dz. 853 – na łączną kwotę 222.700 zł – celem dostosowania planu wydatków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach do faktycznych potrzeb.



§ 2.
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
010
Rolnictwo i łowiectwo
23.000
23.000

01041
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
23.000
23.000


3028
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

9 000


3029
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

3 000


3048
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń
17 250



3049
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń
5 750



4218
Zakup materiałów i wyposażenia

8 250


4219
Zakup materiałów i wyposażenia

2 750


RAZEM
23.000
23.000

	Przeniesień, o których mowa w ust. 1, dokonuje się w związku z koniecznością zakupu odzieży ochronnej dla pracowników zajmujących się kontrolą projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 oraz zakupem nagród rzeczowych dla zwycięzców Konkursów organizowanych w ramach planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.



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


