




Uchwała Nr  445/97/V/2016
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 8.03.2016 roku

w sprawie:
zmian w budżecie Województwa Śląskiego na 2016 rok

Na podstawie: art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity:
Dz. U. z 2015 r., poz. 1392) 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/16/2/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2016 rok

Zarząd Województwa Śląskiego
uchwala:

§ 1

Dokonuje się zmian w budżecie Województwa Śląskiego na 2016 rok, polegających
na przeniesieniu środków w ramach działu klasyfikacji budżetowej pomiędzy grupami wydatków własnych, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik 1 do niniejszej uchwały.

	Dokonuje się zmian w planie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2016 rok, polegających na przeniesieniu środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków własnych, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik 2 do niniejszej uchwały.


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

	w dz. 750 – w kwocie 32 139 zł – celem:

	dostosowania  planu wydatków Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w Katowicach  do faktycznych potrzeb (8 907 zł),
	dokonania zwrotów dotacji do Beneficjentów w związku z uchyleniem decyzji administracyjnych w ramach: Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy oraz Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (23 232 zł), 

	w dz. 853 – w kwocie 56 148 zł – celem: 

	dostosowania  planu wydatków Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach do faktycznych potrzeb w ramach projektu EURES-T Beskydy oś EURES Europejski programu na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI) (51 000 zł),

dokonania zwrotu dotacji do Ministerstwa Rozwoju w związku z korektą rozliczenia wydatków w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki za rok 2015 (148 zł). 


§ 2
Dokonuje się zmian w planie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2016 rok, polegających na przeniesieniu środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach dochodów własnych, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik 3 do niniejszej uchwały.

	Zmian, o których mowa w ust. 1, dokonuje się w  dz. 758 – w kwocie  23 232 zł – celem dokonania zwrotów dotacji do Beneficjentów w związku z uchyleniem decyzji administracyjnych w ramach : Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy oraz Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.




§ 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 Województwa					..............................
Kazimierz Karolczak – Członek Zarządu Województwa				…..........................


