
UCHWAŁA NR 1099/232/VI/2021 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 

z dnia 12 maja 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie Województwa Śląskiego na 2021 rok 

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  
o samorządzie województwa (t.j.: Dz.U. z 2020 r., poz. 1668) oraz art. 247 ust. 1, art. 257 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz.U. z 2021 r., poz. 305) w związku z § 10 pkt 2 Uchwały 
Nr VI/26/4/2020 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Województwa 

Śląskiego na 2021 rok 
 
 

Zarząd Województwa Śląskiego 
uchwala 

 

§ 1.  
  

1. Dokonuje się zmian w budżecie Województwa Śląskiego na 2021 rok, polegających na przeniesieniu środków 
w ramach działu klasyfikacji budżetowej pomiędzy grupami wydatków własnych, zgodnie z wykazem 
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. 

2. Dokonuje się zmian w planie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2021 rok, polegających na 
przeniesieniu środków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków 
własnych, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały. 

3. Zmian, o których mowa w ust. 1 i 2, dokonuje się w: 
1) dz.600 w kwocie 900 000 zł, celem zabezpieczenia środków finansowych na zobowiązania oraz 

odszkodowania za nieruchomości w związku z realizowanymi inwestycjami na drogach wojewódzkich oraz 
na nabycie przez Województwo Śląskie nieruchomości związanej z realizacją projektu pn.: „Poprawa 
bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap III”; 

2) dz.750 w kwocie per saldo 50 000 zł, celem zabezpieczenia środków finansowych na: 
a) zakup wydawnictw upamiętniających obchody 100-lecia Powstań Śląskich (34 471 zł), 
b) promocję Województwa Śląskiego podczas wydarzeń sportowych (50 000 zł); 

3) dz.900 w kwocie 1 000 zł, celem zapewnienia płynności finansowej na realizację przewidywanych 
płatności na rzecz beneficjentów, w związku z trwającym procesem podpisywania umów o dofinansowanie 
w ramach rozstrzygniętych konkursów w ramach RPO WSL 2014-2020.    

§ 2.  
 
Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa.  

§ 3.  
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

Jakub Chełstowski Marszałek Województwa - ............................................. 

Wojciech Kałuża Wicemarszałek Województwa - ............................................. 
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Dariusz Starzycki Wicemarszałek Województwa - ............................................. 

Izabela Domogała Członek Zarządu Województwa - ............................................. 

Beata Białowąs Członek Zarządu Województwa - ............................................. 

Podpisany Strona 2



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 1099/232/VI/2021 

Zarządu Województwa Śląskiego 

z dnia 12 maja 2021 r. 

ZMIANY W BUDŻECIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2021 r. - wydatki własne  
     w zł 

Dz. Rozdz. Wyszczególnienie zmniejszenia zwiększenia 
600 Transport i łączność   

 60013 Drogi publiczne wojewódzkie   
  Dotacje na zadania bieżące 200 000  
  Wydatki bieżące jednostek budżetowych 200 000  
  w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych 200 000  
  Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne  400 000 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   
 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód  1 000 
  Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne  1 000 

  
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, 
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z 
realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 

 1 000 

 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1 000  
  Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 000  

  
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, 
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z 
realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 

1 000  
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 1099/232/VI/2021 

Zarządu Województwa Śląskiego 

z dnia 12 maja 2021 r. 

ZMIANY W PLANIE WYKONAWCZYM BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2021 r. - wydatki własne  
     w zł 
Dz. Rozdz. § Wyszczególnienie zmniejszenia zwiększenia 
600 Transport i łączność 900 000 900 000 
 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 900 000 900 000 

  2320 
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na 
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 
terytorialnego 

200 000  

  4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych  500 000 

  4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i 
innych jednostek organizacyjnych 700 000  

  6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  400 000 
750 Administracja publiczna 50 000 50 000 
 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 50 000 50 000 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia  34 471 
  4300 Zakup usług pozostałych  15 529 
  4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  50 000  
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 000 1 000 
 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód  1 000 

  6209 
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z 
wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 

 1 000 

 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1 000  

  6259 
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b 
ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, 
realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 

1 000  

RAZEM 951 000 951 000 
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