



Uchwała Nr 1282/53/V/2015
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 14.07.2015 roku

w sprawie:
zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2015 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 V/4/2/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2015 rok

Zarząd Województwa Śląskiego
uchwala:


§ 1

Dokonuje się zmian budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2015 rok, polegających
na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 322 979 zł, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik 1 do niniejszej uchwały.

	Dokonuje się zmian planu wykonawczego budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2015 rok, polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 322 979 zł, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik 2 do niniejszej uchwały.


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

	dz. 600 – o kwotę 247 800 zł – w związku z zawarciem umów w sprawie pomocy finansowej z:

	gminą Rudnik na zadanie pn.: „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem
oraz przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 421 w miejscowości Sławików – etap III” (180 000 zł),

miastem Wodzisław Śląski na zadanie pn.: „Budowa Sygnalizacji świetlnej acyklicznej na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 933 i 932 w Wodzisławiu Śląskim” (67 800 zł);
	dz. 710 – o kwotę 25 179 zł – w związku z zawarciem z gminą Tarnowskie Góry umowy w sprawie pomocy finansowej na wykonanie w 2015 roku bieżącej konserwacji cieku Stoła w km 18+753 – 27+400 (z wyłączeniem odcinków zarurowanych) w m. Tarnowskie Góry, gm. Tarnowskie Góry;
	dz. 921 – o kwotę 50 000 zł – w związku z zawarciem z gminą Bytom umowy w sprawie pomocy finansowej na organizację obchodów 70-lecia istnienia Opery Śląskiej w Bytomiu.



§ 2

Dokonuje się zmian w budżecie Województwa Śląskiego na 2015 rok, polegających
na przeniesieniu środków w ramach działu klasyfikacji budżetowej pomiędzy grupami wydatków własnych, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik 3 do niniejszej uchwały.

	Dokonuje się zmian w planie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2015 rok, polegających na przeniesieniu środków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków własnych, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik 4
do niniejszej uchwały.




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

	w dz. 750 – w kwocie 73 000 zł – celem dostosowania planu wydatków Wydziału Rozwoju Regionalnego i Wydziału Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
do faktycznych potrzeb, związanych z realizacją zadań w ramach Pomocy Technicznej RPO WSL 2007-2013 oraz 2014-2020;
	w dz. 921 – w kwocie 18 497 zł, w tym:

	celem udzielenia dotacji celowej dla Teatru Śląskiego w Katowicach na zadanie
pn.: „Zakup stoisk multimedialnych” (3 497 zł),

na nagrody Marszałka Województwa Śląskiego za Wydarzenia Muzealne Roku 2014
(15 000 zł);
	w dz. 925 – w kwocie 43 500 zł – na zadania i zakupy inwestycyjne w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym w Chorzowie.



§ 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 :

Wojciech Saługa – Marszałek Województwa					..............................
	Aleksandra Skowronek – Wicemarszałek Województwa  			..............................
	Stanisław Dąbrowa – Wicemarszałek Województwa				..............................
	Henryk Mercik – Członek Zarządu					            ..............................
	Kazimierz Karolczak – Członek Zarządu						…..........................

