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Uchwała Nr III/59/8/2010
Sejmiku Województwa Śląskiego

z dnia 10 listopada 2010 r.

w sprawie: 
zmiany uchwały Nr III/45/2/2009 Sejmiku Województwa Śląskiego 

z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na rok 2010 
w zakresie przychodów i wydatków Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem 

Geodezyjnym i Kartograficznym 

Na podstawie art. 18 pkt 6 i 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 
województwa (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z późn. zm.) oraz art. 41 
ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. 
U. Nr 240 z 2005 roku, poz. 2027 z późn. zm.) i art. 29 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 30 czerwca 
2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 
85 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) 

Sejmik Województwa Śląskiego 
uchwala: 

§ 1. 

1. Zmienia się uchwałę Nr III/45/2/2009 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 17 grudnia 
2009 roku w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na rok 2010 w zakresie przychodów 
i wydatków Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym 
i Kartograficznym poprzez nadanie § 9 ust. 2 następującego brzmienia: 

„2. Ustala się plan przychodów i wydatków Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki 
Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości: 
a) przychody 5 621 058 zł, 
b) wydatki 9 289 779 zł,zgodnie z Załącznikiem nr 4 do uchwały.” 

2. Załącznik nr 4 do uchwały Nr III/45/2/2009 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 
17 grudnia 2009 roku otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszej uchwały. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego. 

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący 
Sejmiku Województwa 

Śląskiego 

Michał Czarski



Załączniki binarne

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr III/59/8/2010 z dnia 10 listopada 2010 r.

Zmiana WFGZGiK

Zalacznik1.doc


		załącznik do uchwały Nr III/59/8/2010


Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 10 listopada 2010 roku



		Załącznik nr 4



		WOJEWÓDZKI FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM

i KARTOGRAFICZNYM



		                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

		w zł



		Lp.

		Wyszczególnienie

		Plan na 2010 rok

		Plan po zmianach


na 2010 rok



		1

		2

		3

		4



		I

		Stan funduszu na początku roku

		594.000

		4.277.721



		1.

		środki pieniężne

		9.000

		3.603.349



		2.

		należności

		1.187.000

		1.490.502



		3.

		zobowiązania

		602.000

		816.130



		II

		Przychody

		5.218.000

		5.621.058



		1.

		wpływy z powiatów

		4.868.000

		5.208.000



		2.


 


 

		przychody własne

		350.000

		413.058



		

		- sprzedaż materiałów i usług

		200.000

		200.000



		

		- różne opłaty

		0.00

		0.00



		

		- odsetki 

		150.000

		190.000



		

		- grzywny i inne kary pieniężne

		0.00

		23.058



		3.

		dotacje z funduszu CFGZGiK 

		0.00

		0.00



		III

		Wydatki

		5.203.000

		9.289.779



		1.


 

		wydatki bieżące 

		4.795.000

		8.589.779



		

		- wydatki bieżące własne na zakup materiałów i usług

		2.326.000

		4.450.779



		

		- przelewy na PFGZGiK

		0.00

		1.500.000



		

		- przelewy na CFGZGiK 

		2.469.000

		2.639.000



		2.


 


 

		wydatki inwestycyjne

		408.000

		700.000



		IV

		Stan funduszu na koniec roku

		609.000

		609.000



		1.

		środki pieniężne

		10.000

		10.000



		2.

		należności 

		1.217.000

		1.217.000



		3.

		zobowiązania

		618.000

		618.000









