     Uchwała  Nr 927/60/III /2003
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia  10  lipca  2003 r.


w sprawie:
zmiany budżetu Województwa Śląskiego na 2003 r.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., nr 142 poz. 1590 z późn. zmianami),  art. 128 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2003 r., nr 15, poz.148 z późn. zmianami) oraz § 7 pkt 1 Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego nr II/5/1/2003 z dnia 17 lutego 2003 r. w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2003 rok.


Zarząd Województwa Śląskiego
u c h w a l a  :

 1

Dokonać zwiększenia budżetu Województwa Śląskiego na 2003 rok o łączną kwotę 43.232 zł w zakresie zadań własnych samorządu województwa, zgodnie z poniższym wyszczególnieniem :

             w zł
Dział
Rozdz.

Nazwa
Dochody
Wydatki
801


Oświata i wychowanie
43.232
43.232

80130

Szkoły zawodowe
38.232
38.232


223
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa 
38.232



4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników

14.985


4110
Składki na ubezpieczenia społeczne

2.680


4120
Składki na Fundusz Pracy

367


4300
Zakup usług pozostałych

20.200

80147

Biblioteki Pedagogiczne
5.000
5.000


270
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł
5.000



4240
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

5.000

2. Powyższego zwiększenia budżetu w dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonuje się:

	w rozdz. 80130 - na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-549/2003 z dnia 30 czerwca 2003 r. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2003, przeznaczone są na dofinansowanie pracodawcom, u których realizowane są uczniowskie praktyki zawodowe, dodatków i premii oraz opłaconych od nich składek na ubezpieczenie społeczne dla opiekunów tych praktyk,


	w rozdz. 80147 - na podstawie zawartego 30 maja br. porozumienia (Nr  597/EN/2003) pomiędzy Miastem Chorzów a Województwem Śląskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej z przeznaczeniem na zakup literatury dla chorzowskiej Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej.
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1. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu Województwa Śląskiego na 2003 rok polegających na przeniesieniu środków finansowych między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w zakresie zadań własnych na łączną kwotę 12.200 zł, według wykazu stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały.


Powyższych przeniesień dokonuje się w:

	dz. 921 - Kultura o ochrona dziedzictwa narodowego - w związku z koniecznością wykonania remontu dachu w Muzeum Zamkowym w Pszczynie,
	dz.  926   -  Kultura fizyczna i sport -  w związku z koniecznością zakupu pucharów z grawerką „Puchar Marszałka Województwa Śląskiego” oraz sfinansowaniem kosztów związanych z ogłoszeniem prasowym (konkurs na projekty z dziedziny kultury fizycznej i sportu „Granty – 2004”).





 § 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwałę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach dla:
	Regionalnej Izby Obrachunkowej
	Zarządu Województwa Śląskiego
	Skarbnika Województwa




ZARZĄD WOJEWÓDZTWA:

1. Michał Czarski – Marszałek Województwa          		           ...........................

2. Sergiusz Karpiński – Wicemarszałek Województwa		...........................

3. Jan Grela – Wicemarszałek Województwa	 		           ...........................

4. Marian Jarosz – Członek Zarządu 					...........................

5. Wiesław Maras – Członek Zarządu					............................























Opracowała: Barbara Kopicera

