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Uchwała Nr 3399/334/III/2009
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 	22 grudnia 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.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 Województwa Śląskiego na 2009 rok, polegających na zwiększeniu per saldo planu dochodów i wydatków w ramach zadań własnych samorządu województwa, zgodnie z wykazem stanowiącym Załącznik 1 do niniejszej uchwały.

	Dokonuje się zmian w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2009 rok, polegających na zwiększeniu per saldo planu dochodów i wydatków w ramach zadań własnych samorządu województwa, zgodnie z wykazem stanowiącym Załącznik 2 do niniejszej uchwały.


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


	dz. 600 – zmniejszenie o kwotę 358.628 zł - związku z koniecznością dostosowania harmonogramu dochodów i wydatków na realizację zadań remontowych i inwestycyjnych na drogach publicznych wojewódzkich oraz związanych z inwestycją „Budowa Drogowej Trasy Średnicowej GOP Katowice-Gliwice”,

dz. 851 – zwiększenie o kwotę 500.000 zł – w związku z przyjęciem do budżetu Województwa Śląskiego kwoty pomocy finansowej z miasta Katowice z przeznaczeniem dla Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego.



§ 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 Województwa Śląskiego na 2009 rok, polegających na częściowym rozdysponowaniu rezerwy ogólnej budżetu oraz na przeniesieniu środków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, zgodnie z wykazem stanowiącym Załącznik 4 do niniejszej uchwały.


	Przesunięć środków dokonuje się w:


dz. 010 – na łączną kwotę 64.542 zł – celem dostosowania planu finansowego Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń wodnych w Katowicach oraz Wydziału Terenów Wiejskich do faktycznych potrzeb,

dz. 150 – na kwotę 6.475 zł – celem dostosowania planu wydatków Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego do faktycznych potrzeb związanych z prawidłową realizacją Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

dz. 600 – na kwotę 158.110 zł – celem dostosowania planu wydatków Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach do faktycznych potrzeb,

dz. 710 – na kwotę 72.029 zł - celem dostosowania planu finansowego Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń wodnych w Katowicach oraz Wydziału Terenów Wiejskich do faktycznych potrzeb,

dz. 750 – na łączną kwotę 115.066 zł - celem dostosowania planu wydatków Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego, Wydziału Planowania Strategicznego i Przestrzennego, Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego oraz Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli do faktycznych potrzeb, 

dz. 758 i dz. 150 – na kwotę 110.879 zł - celem zabezpieczenia z rezerwy ogólnej budżetu środków na przyznanie dotacji dla Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA w Katowicach na sfinansowanie kosztów operacyjnych związanych z obsługą administracyjną Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w roku 2009.

dz. 801 – na kwotę 9.513 zł - celem dostosowania planu wydatków szkół i placówek oświatowych Województwa Śląskiego do faktycznych potrzeb,

dz. 851 – na kwotę 64.519 zł – celem zabezpieczenia środków dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Katowicach na pokrycie kosztów w zakresie badań uczniów i studentów,

dz. 852 – na kwotę 7.680 zł - celem dostosowania planu wydatków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach do faktycznych potrzeb,

dz. 853 – na kwotę 51.528 zł - celem dostosowania planu wydatków Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach do faktycznych potrzeb,

dz. 925 – na kwotę 38.600 zł - celem dostosowania planu wydatków Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego do faktycznych potrzeb.


§ 3.
Dokonuje się zmian w budżecie Województwa Śląskiego na 2009 rok, polegających na przeniesieniu środków w ramach działu klasyfikacji budżetowej wydatków zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej, zgodnie z wykazem stanowiącym Załącznik 5 do niniejszej uchwały.

	Dokonuje się zmian w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2009 rok, polegających na przeniesieniu środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej, zgodnie z wykazem stanowiącym Załącznik 6 do niniejszej uchwały.


	Przesunięć środków dokonuje się celem dostosowania planu wydatków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego 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							..............................


