




Uchwała Nr 785/187/V/2017
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 19.04.2017 roku

w sprawie:
zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2017 rok

Na podstawie: art. 41 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 
(t. j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 486 z późn. zm.) oraz art. 247 ust. 1 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
 o finansach publicznych (t. j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) w związku z § 9 pkt 2 Uchwały Nr V/31/2/2016 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2017 rok.

Zarząd Województwa Śląskiego
uchwala:

§ 1
Dokonuje się zmian budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2017 rok, polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 260 000 zł, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik 1 do niniejszej uchwały.

	Dokonuje się zmian planu wykonawczego budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2017 rok, polegających na zwiększeniu  planu dochodów i wydatków o kwotę 260 000 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 260 000 zł celem dostosowania planu wydatków w zakresie zadań prowadzonych na drogach wojewódzkich, w związku z podpisaniem umów z:
gminą Łazy – 20 000 zł,

	gminą Wilkowice – 60 000 zł,
	gminą Konopiska – 160 000 zł,
	gminą Rudnik – 20 000 zł. 

§ 2
Dokonuje się zmian w budżecie Województwa Śląskiego na 2017 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 2017 rok, polegających na  przeniesieniu środków pomiędzy 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:
	dz.600 w kwocie 3 799 000 zł na dostosowanie planu wydatków Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach do bieżących potrzeb związanych z zabezpieczeniem płatności umowy o dzieło w zakresie nadzoru nad prowadzonymi robotami oraz wykonaniem poziomowych napraw wielkopowierzchniowych na drogach wojewódzkich;
	dz.710 w kwocie 16 561 zł na dostosowanie planu wydatków Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach w związku z zakupem macierzy dyskowej niezbędnej realizacji zadań jednostki w zakresie opracowania oraz wdrażania nowych technik i technologii w zakresie gromadzenia i przetwarzania danych;
	dz.750 w kwocie 6 000 zł na:
	pokrycie kosztów przejazdu członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego w związku z realizowanymi zadaniami (5 000 zł);

opłaty prolongacyjne z tytułu wydanych decyzji o rozłożeniu na raty spłaty zaległości w zakresie zwrotu środków, wypłacanych Beneficjentom w ramach RPO WSL na lata 2007-2013 (1 000 zł);
	dz.754 w kwocie 226 800 zł na udzielenie dotacji dla GOPR Grupa Beskidzka na zakup samochodu do poszukiwań, noszy SKED i KONG oraz defibrylatora Schiller w związku z rozstrzygnięciem konkursu ofert;

	dz.926 w kwocie 10 000 zł na zakup pucharów na potrzeby imprez prestiżowych dla Województwa Śląskiego, imprez, konkursów i jubileuszy objętych patronatem Marszałka Województwa Śląskiego oraz za osiągnięcia sportowe. 

    § 3
Dokonuje się zmian w planie wykonawczym budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2017 rok, polegających na przeniesieniu środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej dochodów, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik 5 do niniejszej uchwały.



Zmian, o których mowa w ust. 1, dokonuje się w:
dz. 600 w kwocie 187 000 zł celem dostosowania planu do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U z 2016 r., poz. 2294);
	dz. 758 w kwocie 1 000 zł  w związku z przewidywanymi wpływami z opłat prolongacyjnych z tytułu wydanych decyzji o rozłożeniu na raty spłaty zaległości w zakresie zwrotu środków wypłacanych Beneficjentom w ramach RPO WSL na lata 2007-2013. 

    § 4
Dokonuje się zmian w planie budżetu Województwa Śląskiego w ramach zadań zleconych i powierzonych województwu z zakresu administracji rządowej na 2017 rok, polegających na przeniesieniu środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik 6 do niniejszej uchwały.
Zmian, o których mowa w ust. 1, dokonuje się w dz. 710 w kwocie 16 766 zł na dostosowanie planu wydatków Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach do bieżących potrzeb, w tym m.in.: czynsz za pomieszczenia biurowe, zakup materiałów biurowych, usług remontowych, koszty podróży służbowych pracowników oraz szkolenia z zakresu BHP dla pracowników.

    § 5
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					..............................
Michał Gramatyka – Wicemarszałek Województwa  				..............................
Stanisław Dąbrowa – Wicemarszałek Województwa				..............................
Henryk Mercik – Członek Zarządu Województwa					..............................
Kazimierz Karolczak – Członek Zarządu Województwa				…..........................

