Uchwała nr 32/2002
Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego
z dnia 18 grudnia 2002 r.
w sprawie: nowelizacji planu rzeczowo-finansowego na rok 2002
Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego działając na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia
12 września 1990 roku o szkolnictwie wyższym oraz uwzględniając przepisy art. 26 ust. 3
ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku, ustala się co następuje:
§1
Zatwierdza się po nowelizacji plan rzeczowo-finansowy Uniwersytetu Jagiellońskiego
wprowadzając następujące zmiany:
1. Zwiększenie dotacji na działalność dydaktyczną o kwotę
- 837,3 tys. zł
z przeznaczeniem na:
a) pokrycie skutków zwiększonej obsady obsługi w związku z przeznaczeniem do
eksploatacji obiektów KNB w Pychowicach
- 198,3 tys. zł
(w tym: osobowy fundusz płac 164,8 tys. zł)
b) dofinansowanie wydatków eksploatacyjnych obiektów inwestycyjnych przekazanych do
użytku w roku 2002
- 413,0 tys. zł
c) dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych
- 120,0 tys. zł
d) dofinansowanie kosztów przeniesienia zbiorów bibliotecznych
- 100,0 tys. zł
e) dofinansowanie V Ogólnopolskich Warsztatów dla Młodych Matematyków „Teoria
Apoksymacji" organizowanych przez Koło Matematyków UJ
- 6,0 tys. zł
2. Zwiększenie dotacji na działalność statutową o kwotę
z przeznaczeniem dla jednostek organizacyjnych UJ na:
a) zwiększenie w wyniku złożonego odwołania Wydziału BiNoZ
b) dofinansowanie wymiany osobowej z zagranicą
c) aparatura specjalna

- 1 100, 0 tys. zł

3. Zwiększenie dotacji na badania własne

- 1526,0 tys. zł

4. Zwiększenie dotacji na pomoc materialną studentów o kwotę
z przeznaczeniem na remonty akademików.

- 380,0 tys. zł

- 300,0 tys. zł
- 250,0 tys. zł
- 550,0 tys. zł

§2
Senat uważa za uzasadnione zwiększenie wydatków w jednostkach organizacyjnych,
w których:
a) zrealizowano przychody wyższe od prognozowanych
b) zmiana wydatków nie zmniejszy planowanego stanu środków na dzień 31 grudnia 2002
roku objętego planowaniem (art. 26 ust. 2 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych)
§3
Senat upoważnia Rektora UJ do dokonania zmian w planach rzeczowo-finansowych
jednostek organizacyjnych UJ wynikających z § 1 i § 2 niniejszej uchwały.

