
 

 
 
 

Uchwała Nr 44/2017/IX 
Senatu Politechniki Lubelskiej 

z dnia 18 grudnia 2017 r. 
 

 
w sprawie zatwierdzenia korekty planu rzeczowo-finansowego  

Politechniki Lubelskiej na 2017 r. 

 
 

 Na podstawie art. 100 ust. 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo  
o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183), w związku z § 27  
ust. 2 pkt 17 Statutu Politechniki Lubelskiej oraz zgodnie z Rozporządzeniem 
Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad 
gospodarki finansowej uczelni publicznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1533) Senat 
u c h w a l a, co następuje: 

§ 1. 

 Senat Politechniki Lubelskiej zatwierdza korektę planu rzeczowo-
finansowego na 2017 r., który po stronie przychodów wykazuje kwotę 
156.336,1 tys. zł, a po stronie kosztów 155.666,9 tys. zł, oraz dodatni wynik 
finansowy w kwocie 669,2 tys. zł.  

§ 2. 

        Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania przez rektora 
Politechniki Lubelskiej. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 



Załącznik  
do Uchwały Nr 44/2017/IX 

Senatu Politechniki Lubelskiej 
z dnia 18 grudnia 2017 r.                                                                                                                      

 

Część opisowa do korekty planu rzeczowo-finansowego  
Politechniki Lubelskiej na 2017 r. 

 Uwzględniając wszystkie zwiększenia i zmniejszenia dotacyjne oraz  
pozadotacyjne na działalność dydaktyczną, naukowo-badawczą, pomoc  
materialną dla studentów i doktorantów, projekty finansowane ze środków  
unijnych i funduszy strukturalnych, wprowadza się korektę planu rzeczowo-
finansowego na 2017 r.  

I.  Działalność dydaktyczna w tys. zł 

1. Zwiększa się dotację na działalność dydaktyczną o kwotę 1.860,4 

2. Zwiększa się koszty z tytułu zaniechania inwestycji dotyczącej 
projektu budynku przy ul. Bernardyńskiej 13 

1.817,8 

 
Po skorygowaniu powyższego wielkość przychodów wynosi  

156.336,1 tys. zł, a kosztów 155.666,9 tys. zł, co daje dodatni wynik 
finansowy w kwocie 669,2 tys. zł. 

II. Dodatkowe dotacje w tys. zł 

1. Zwiększenie dotacji na pomoc materialną dla studentów  
i doktorantów na 2017 r. 

201,2 

2. Dotacja celowa MNiSW „Przebudowa Pawilonu Dydaktycz-
nego WEiI”  

1.600,0 

3. Dotacja celowa z Funduszu Rozwoju Kultury „Przebudowa 
boiska piłkarskiego, boiska wielofunkcyjnego” 

 500,0 

 

 


