




Uchwała Nr 1944/374/IV/2014
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 21.10.2014 roku

w sprawie:
zmian 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. 222 ust. 4, 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 w budżecie własnym Województwa Śląskiego na 2014 rok, polegających
na częściowym rozdysponowaniu rezerwy ogólnej budżetu oraz na przeniesieniu środków
w ramach działu klasyfikacji budżetowej pomiędzy grupami wydatków, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik 1 do niniejszej uchwały.

	Dokonuje się zmian w planie wykonawczym budżetu własnego Województwa Śląskiego
na 2014 rok, polegających na częściowym rozdysponowaniu rezerwy ogólnej budżetu
oraz na przeniesieniu środków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik 2 do niniejszej uchwały.


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

	w dz. 700 – w kwocie 77 300 zł – na opłaty sądowe i komornicze oraz remonty nieruchomości;
	w dz. 750 – w kwocie 211 501 zł – celem dostosowania planu wydatków Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego do faktycznych potrzeb, związanych z realizacją projektu pn.: „Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa”, Działania 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego RPO WSL 2007-2013;
	z dz. 758 do dz. 710 – w kwocie 150 000 zł – celem zabezpieczenia z rezerwy ogólnej budżetu środków na podwyższenie kapitału zakładowego spółki OLK Poradnie Specjalistyczne w Sosnowcu Sp. z o. o.;
	w dz. 801 – w kwocie 38 500 zł – na zadanie pn.: „Wykonanie przejścia komunikacyjnego z obiektu nowej hali sportowej” w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu;
	w dz. 851 – w kwocie 4 286 321 zł – na zadania inwestycyjne, realizowane
w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny
w Częstochowie, Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej, Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 4 w Bytomiu oraz Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Katowicach;
	w dz. 921 – w kwocie 62 000 zł, w tym:

	celem zwiększenia dotacji podmiotowej dla Regionalnego Ośrodka Kultury
w Katowicach, Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”, Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu oraz Instytucji Filmowej „Silesia-Film”,

na Nagrodę im. Karola Miarki dla osób upowszechniających kulturę i naukę.



§ 2

	Dokonuje się zmian w planie budżetu Województwa Śląskiego w ramach zadań zleconych
i powierzonych województwu z zakresu administracji rządowej na 2014 rok, polegających
na przeniesieniu środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków, zgodnie
z wykazem stanowiącym załącznik 3 do niniejszej uchwały.


	Zmian, o których mowa w ust. 1, dokonuje się w dz. 852 – w kwocie 18 740 zł – na usługi pocztowe, niezbędne do realizacji zadań w zakresie koordynacji świadczeń rodzinnych.




§ 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 :

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

