
 
 

 
 
 

Uchwała Nr 39/2008/VIII 
Senatu Politechniki Lubelskiej 

z dnia 29 grudnia 2008 r. 
 
 

w sprawie zatwierdzenia korekty planu rzeczowo-finansowego  
Politechniki Lubelskiej na 2008 r. 

 

 

       Senat Politechniki Lubelskiej działając w oparciu o postanowienia  

art. 62, ust. 2, pkt 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym (Dz. U. Nr 164, poz.1365) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad 

gospodarki finansowej uczelni publicznych (Dz. U. Nr 246, poz. 1796)  

u c h w a l a, co następuje: 

 

§ 1. 

       Senat Politechniki Lubelskiej zatwierdza korektę planu rzeczowo-

finansowego Uczelni na 2008 r. zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.  

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania przez Rektora. 

 

 

             Przewodniczący 
                                                             Senatu Politechniki Lubelskiej 

  
 
                          R e k t o r     

           Prof. dr hab. inż. Marek Opielak 



Załącznik Nr 1 
do Uchwały Nr 39/2008/VIII 

Senatu Politechniki Lubelskiej 
z dnia 29 grudnia 2008 r. 

 
 

Uwzględniając wszystkie zwiększenia dotacyjne na działalność dydaktyczną, 
naukowo-badawczą oraz środki unijne wprowadza się korektę planu rzeczowo-
finansowego na 2008 r. według niżej podanego rozliczenia:                                                                  

   w tys. zł. 

1. Zwiększa się dotację stacjonarną na działalność dydaktyczną o kwotę 
     z tytułu: 

2.392,6

     dofinansowania na zwiększenie wynagrodzeń osobowych wraz  
     z  pochodnymi (ZUS, ZFŚS), 
     dofinansowania na utrzymanie Uczelni,  

2.235,5
100,9

     dofinansowania w zakresie przysposobienia obronnego studentów. 56,2
      
 
2. Zwiększa się dotację na działalność naukowo-badawczą 820,0
    z tytułu: 
    dofinansowania kosztów realizacji inwestycji „Modernizacja infrastruktury   
    naukowo-badawczej Katedry Podstaw Inżynierii Produkcji”.                           820,0
     

3. Projekty unijne – zwiększenia 1.150,1

– Nowoczesna edukacja rozwój potencjału dydaktycznego PL, 
– Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, 

matematycznych i przyrodniczych – pilotaż, 
– NIMB  Nauka, Innowacje, Marketing, Biznes, 
– Naprawiam samochody w XXI wieku, 
– BISNEP 

 
4. Projekty strukturalne – zmniejszenia 
 

646,2

113,0
37,8
74,1

279,0

5.224,0

5. Dotacja celowa na inwestycje 2.000,0
    „Pierwsze wyposażenie nowo wybudowanej części laboratoryjnej Wydziału  
    Inżynierii Środowiska” 2.000,0
      
 
Po skorygowaniu danych wielkość przychodów operacyjnych wynosi 98.319,8 tys. zł.,  
a wielkość wydatków 100.380,6 tys. zł. co daje ujemny wynik finansowy  2.060,8 tys. zł.  
 


