



Uchwała Nr 1818/369/IV/2014
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 30.09.2014 roku

w sprawie:
zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2014 rok

Na podstawie: art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity:
Dz. U. 2013 r., poz. 596 z późn. zm.) oraz art. 247 ust. 1 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) w związku z § 9 pkt 2 Uchwały Nr IV/45/4/2013 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2014 rok

Zarząd Województwa Śląskiego
uchwala:


§ 1

Dokonuje się zmian budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2014 rok, polegających
na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę per saldo 12 543 995 zł, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik 1 do niniejszej uchwały.

	Dokonuje się zmian planu wykonawczego budżetu własnego Województwa Śląskiego
na 2014 rok, polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę per saldo 12 543 995 zł, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik 2 do niniejszej uchwały.


	Zmian, o których mowa w ust. 1 i 2, dokonuje się:
w dz. 600 – zwiększenie o kwotę  per saldo 9 529 455 zł:

zwiększenie o kwotę 20 911 670 zł – celem wprowadzenia do budżetu województwa środków przekazywanych przez miasta Gliwice i Zabrze na realizację projektu
pn.: „Kontynuacja budowy Drogowej Trasy Średnicowej ZACHÓD odcinek Zabrze-Gliwice, Podprojekt nr 2 – odcinki Z3, Z4 w Zabrzu oraz G1 w Gliwicach” w ramach Poddziałania 7.1.1 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej RPO WSL 2007-2013,
zmniejszenie o kwotę per saldo 11 382 215 zł – w związku z zawarciem przez miasto Gliwice umowy z Instytucją Wdrażającą o dofinansowanie projektu pn.: „Budowa Drogowej Trasy Średnicowej odcinek G2” ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Działania 8.2 Drogi krajowe poza siecią TEN-T;
	w dz. 750 – zmniejszenie o kwotę 81 465 zł – związku z przesunięciem na rok 2015 realizacji części projektu pn.: „Rozwój efektywnego systemu monitoringu polityk publicznych w województwie śląskim” w ramach Poddziałania 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej PO KL 2007-2013;

po stronie dochodów w dz. 758 i po stronie wydatków w dz. 853 – zwiększenie o kwotę 3 096 005 zł – celem wprowadzenia do budżetu województwa środków dotacji celowej
na realizację komponentu regionalnego PO KL 2007-2013.

§ 2

Dokonuje się zmian w budżecie własnym Województwa Śląskiego na 2014 rok, polegających
na przeniesieniu środków w ramach działu klasyfikacji budżetowej pomiędzy grupami wydatków, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik 3 do niniejszej uchwały.

	Dokonuje się zmian w planie wykonawczym budżetu własnego Województwa Śląskiego
na 2014 rok, polegających na przeniesieniu środków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik 4 do niniejszej uchwały.


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

	w dz. 150 – w kwocie 5 000 zł oraz w dz. 750 – w kwocie – 12 986 zł – celem dostosowania planu wydatków Wydziału Rozwoju Regionalnego do faktycznych potrzeb, związanych z realizacją projektu pn.: „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych” w ramach Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych
i modernizacyjnych w regionie PO KL;
w dz. 750 – w kwocie 1 347 zł oraz w dz. 852 – w kwocie 2 758 zł – celem urealnienia planu finansowego projektów własnych i systemowych PO KL;

	w dz. 750 – w kwocie 70 000 zł – na szkolenie pracowników Wydziału Rozwoju Regionalnego w zakresie perspektywy finansowej 2014-20120 (40 000 zł) oraz zakup sprzętu i mebli biurowych na potrzeby Wydziału Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (30 000 zł) w ramach Działania 10.1 Pomoc Techniczna RPO WSL
2007-2013;
	w dz. 801 – w kwocie 1 203 553 zł oraz w dz. 854 – w kwocie 321 330 zł – celem dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb, związanych m.in. z rozpoczęciem roku szkolnego 2014/2015 i zakończeniem naboru do szkół i placówek oświatowych Województwa Śląskiego;
w dz. 853 – w łącznej kwocie 276 526 zł, w tym:
na realizację projektów konkursowych i systemowych w ramach Poddziałań 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie oraz 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie PO KL (173 946 zł),
w związku z zaakceptowaniem przez Instytucję Pośredniczącą zmian do wniosku
o dofinansowanie projektu pn.: „Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego” w ramach Poddziałania 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej PO KL (600 zł),
w związku z zaakceptowaniem przez Instytucję Pośredniczącą zmian do wniosku
o dofinansowanie projektu pn.: „Efektywna i skuteczna przedsiębiorczość społeczna”
w ramach Poddziałania 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej PO KL (101 980 zł);
	w dz. 925 – w kwocie 319 153 zł – na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych
w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym w Chorzowie.


§ 3

	Dokonuje się zmian planu budżetu Województwa Śląskiego w ramach zadań zleconych
i powierzonych województwu z zakresu administracji rządowej na 2014 rok, polegających
na zwiększeniu planu dotacji i wydatków o kwotę 1 565 410 zł, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik 5 do niniejszej uchwały.


	Zwiększeń, o których mowa w ust. 1, dokonuje się:

	w dz. 010 – o kwotę 1 000 000 zł – na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego
Nr FBI.3111.60.10.2014 z dnia 16 września br., zwiększającej plan dotacji celowej
na 2014 rok z przeznaczeniem na usuwanie szkód w korytach cieków, powstałych
w związku z ulewnymi deszczami, jakie miały miejsce w maju bieżącego roku;


	w dz. 750 – o kwotę 113 000 zł – na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego
Nr FBI.3111.89.8.2014 z dnia 17 września br., zwiększającej plan dotacji celowej
na 2014 rok z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej;
	w dz. 851 – o kwotę 20 000 zł – na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego
Nr FBI.3111.222.9.2014 z dnia 22 września br., zwiększającej plan dotacji celowej
na 2014 rok z przeznaczeniem na realizację postanowień sądu zgodnie z art. 46 w związku z art. 29 i 39 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 231 poz. 1375) oraz pokrycie kosztów związanych
z dokonywaniem oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób
z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 10 pkt 2 w związku z art. 6 ust. 3 przytoczonej ustawy;
	w dz. 852 – o kwotę 432 410 zł – na podstawie decyzji Ministra Finansów
Nr MF/FS14/003216 z dnia 19 września br., zwiększającej plan dotacji celowej
na 2014 rok z przeznaczeniem na organizowanie i prowadzenie przez Marszałka Województwa ośrodków adopcyjnych, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.




§ 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 :

	Mirosław Sekuła – Marszałek Województwa					..............................

Aleksandra Skowronek – Wicemarszałek Województwa			..............................
Kazimierz Karolczak – Wicemarszałek Województwa				..............................
Stanisław Dąbrowa – Członek Zarządu						..............................
	Arkadiusz Chęciński – Członek Zarządu						…..........................


