



Uchwała Nr 502/244/V/2018
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 27.02.2018 r.

  
w sprawie:
zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2018 rok

Na podstawie: art. 41 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(t. j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 2096 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 2017., poz. 2077 ze zm.) w związku z § 9 pkt 2 Uchwały Nr V/48/2/2018 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2018 rok.


Zarząd Województwa Śląskiego
uchwala:

§ 1

	Dokonuje się zmian budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2018 rok, polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę per saldo 54 790 zł, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik 1 do niniejszej uchwały.



	Dokonuje się zmian planu wykonawczego budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2018 rok, polegających na  zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę per saldo 54 790 zł, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik 2 do niniejszej uchwały.



	Zmian, o których mowa w ust. 1 i 2, dokonuje się w dz.600 w kwocie per saldo 54 790 zł celem dostosowania planu wydatków w zakresie zadań prowadzonych na drogach wojewódzkich, w związku z podpisaniem umów i aneksu do umów z:

	gminą Woźniki (zwiększenie o 61 500 zł),

gminą Pilchowice (zmniejszenie o 460 zł),
gminą Świnna (zmniejszenie o  6 250 zł).

§ 2

	Dokonuje się zmian w budżecie Województwa Śląskiego na 2018 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 2018 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:

	dz.600 w kwocie 228 001 zł na
	dostosowanie planu wydatków Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach do bieżących potrzeb związanych z utrzymaniem, remontami i inwestycjami dróg oraz obiektów inżynierskich (228 000 zł);
	zwrot środków do Ministerstwa Finansów w związku z różnicą, która wystąpiła pomiędzy złożonym wnioskiem, a faktycznym rozliczeniem zaliczki dotyczącej projektu pn. „Przebudowa DW 789 do węzła autostradowego przez Gniazdów, Koziegłowy do Lgota Nadwarcie – etap I budowa obwodnicy miasta Woźniki” w ramach Działania 6.1. Drogi wojewódzkie RPO WSL 2014-2020 (1 zł);
	dz.750 w kwocie 52 931 zł na przeprowadzenie audytu komponentów systemu SEKAP w celu przygotowania Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego w Katowicach do wdrożenia Rozporządzenia Unii Europejskiej w sprawie ochronnych danych osobowych;
	dz.801 w kwocie 87 842 zł oraz dz.854 w kwocie 36 726 zł na dostosowanie planu wydatków szkół i placówek oświatowych Województwa Śląskiego do bieżących potrzeb, w tym w związku z przyjęciem planu doskonalenia zawodowego nauczycieli;

	dz.851 w kwocie 520 000 zł na dostosowanie planu wydatków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach do bieżących potrzeb związanych z realizacją zadań w ramach „Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Województwie Śląskim na lata 2016 -2020” (340 000 zł) oraz „Programu przeciwdziałania narkomanii w Województwie Śląskim na lata 2017- 2020” (180 000 zł);
	dz.853 w kwocie 2 150 zł na dostosowanie planu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach do bieżących potrzeb związanych z realizacją projektu „Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie gmin” w ramach Działania 3.1. Skuteczni beneficjenci PO PT 2014 -2020. 



§ 3

	Dokonuje się zmian w planie wykonawczym budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2018 rok, polegających na przeniesieniu środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach dochodów własnych, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.



	Zmian, o których mowa w ust. 1, dokonuje się w dz.750 w kwocie 57 030 zł celem dostosowania planu dochodów do klasyfikacji budżetowej wskazanej w Decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.25.5.2018 z dnia 15.02.2018 r. dotyczącej środków za projekty w ramach Programu Interreg V-A.



§ 4

	Dokonuje się zmian w planu budżetu Województwa Śląskiego w ramach zadań zleconych i powierzonych województwu z zakresu administracji rządowej na 2018 rok, polegających na zwiększeniu planu dotacji i wydatków o kwotę 40 000 zł, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 6  do niniejszej uchwały. 



	Zmian, o których mowa w ust. 1, dokonuje się w dz.010 w kwocie 40 000 zł na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.25.5.2018 z dnia 15.02.2018 r. zwiększającej plan dotacji na sfinansowanie wynagrodzeń wraz ze składkami od nich naliczanymi dla pracowników realizujących zadania wynikające z ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1295 z późn. zm.).



§ 5

	Dokonuje się zmian w planie budżetu Województwa Śląskiego w ramach zadań zleconych i powierzonych województwu z zakresu administracji rządowej na 2018 rok, polegających na przeniesieniu środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.



	Zmian, o których mowa w ust. 1, dokonuje się w dz.750 w kwocie 49 529 zł na dostosowanie planu wydatków do rzeczywistych potrzeb związanych z wynagrodzeniami pracowników zajmujących się tworzeniem i zapewnieniem funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.



§ 6
	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 
-
……………………………

Małgorzata Ochęduszko-Ludwik
- Członek Zarządu Województwa
-
……………………………


