Nr 1/2005/IX

Uchwała
Senatu Politechniki Lubelskiej
z dnia 29 grudnia 2005 r.
w sprawie zatwierdzenia korekty planu rzeczowo-finansowego
Politechniki Lubelskiej na 2005 r.
Senat Politechniki Lubelskiej działając w oparciu o postanowienia 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 27 sierpnia
1991 roku w sprawie zasad gospodarki finansowej uczelni (Dz. U. Nr 84
z późniejszymi zmianami) u c h w a l a, co następuje:
§ 1.
Senat Politechniki Lubelskiej zatwierdza korektę planu rzeczowo-finansowego
Uczelni na 2005 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania przez Rektora.

Przewodniczący
Senatu Politechniki Lubelskiej
Rektor
Dr hab. inż. Józef Kuczmaszewski, prof. PL

Załącznik Nr 1
do Uchwały Senatu Politechniki Lubelskiej
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Uwzględniając wszystkie zwiększenia dotacyjne na działalność dydaktyczną,
naukowo-badawczą oraz pomoc materialną dla studentów wprowadza się korektę
planu rzeczowo-finansowego na 2005 rok do niżej podanego rozliczenia.
1. Zwiększa się dotację na działalność dydaktyczną o kwotę 753,4 tys. zł z tytułu
- uzupełnienie wydatków pozapłacowych

735,7 tys. zł

- dofinansowanie w zakresie przysposobienia
obronnego studentów
2. Zwiększa się dotację na działalność naukowo-badawczą
z tego:
- finansowanie projektów badawczych
- działalność statutowa
3. Zwiększa się dotację na pomoc materialną
4. Dotacja celowa na inwestycje

17,7 tys. zł
2 239,1 tys. zł
2 162,1 tys. zł
77,0 tys. zł
172,6 tys. zł
5 859,0 tys. zł

z tego:





Modernizacja Hali Żółtej na potrzeby Centrum Doskonałości
Zastosowań Technologii
1 500,0 tys. zł
Modernizacja Katedry Elektroniki PL
312,0 tys. zł
Kompleksowa Termomodernizacja Campusu PL
1 547,0 tys. zł
Dostosowanie Domów Studenckich PL do wymogów
bezpieczeństwa p.poż.
2 500,0 tys. zł

Po skorygowaniu danych wielkość przychodów operacyjnych wynosi 90 762,0 tys.
zł, a wielkość wydatków 91 161,8 tys. zł.
Ujemny wynik finansowy w kwocie 399,8 tys. zł nie ulega zmianie.

