
Uchwala nr 2023
Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku

zdnia22lutego 2017 r.

w sprawie nowelizacji planu rx,eczowo-Jinansowego
(lniwersytelu w Bialymstoku na rok 2017

Na podstawie art. 100 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo
o szkolnictwie wyiszym (t j . Dz. lJ . z 2016 r., poz. 1842 z p62n. zm.) w zwi4zku
z art. 52 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (ti. Dz.

lJ.22013 r., poz. 885 zp6Ln. zm.) Senat Uniwersytetu w Bialymstoku uchwala,

co nastgpuje:

61
Senat Uniwersytetu w Bialymstoku zatwierdza nowelizacjq planu rzeczowo-

finansowego na rok 2017 w zakresie Dzialu Y Informacje rzeczowe

i uzupelniaj4c e. Znowelizowany Dzial V stanowi Zalqcznik do niniejszej

Uchwaly.

$2
Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem podjqcia.



Zalqczntk
do Uchwaly nr 2023

Senatu UwB
z dnia 22 lulego 2017 r

WYSZCZEG6LNIENIE Jednostka
mrary Plan na 2017 rok

Plan po
zmianach

1 2 3 3

Liczba studenldw oqdlem (02+04) 01 osooy 11 475,0 11 475.0

z tego

studi6w stacionarnvch 02 osoDy 8 855,0 8 855,0

w tym lnowo przyjetych 03 osoby 3 650,0 3 6s0,0

studrOw niestacionarnvch 04 osoby 2 620,0 2 620.0

w tvm lnowo orzvietvch 05 osoby 690,0 690,0

Liczba uczestnikOw studi6w doktoranckich oq6lem 06 osoDy 395.0 '106 n

uczestnik6w stacionarnvch studi6w doktoranckich 07 osoby 350,0 350,0

Liczba uczestnikdw studi6w doktoranckich pobierajqcych

stvoendium doktoranckie 08 osoby 200,0 200.0

w tym liczba os6b pobierajEcych stypendium doktoranckie, o
kt6rym mowa w art. 200 ust 1 ustawy 09 osoby 101,0 101,0

Kwola stypendi6w doktoranckich o kt6rych mowa w art. 200 ust I

i 200a ust.1 ustawy '10 tvs zl 2 600,0 2 600,0

w tvm stypendia, o ktOrych mowa w art. 200a ust 1 ustawy '11 tvs. zl. 810.0 810,0

Kwota stypendi6w, o kt6rych mowa w art. 19 ust 2 ustawy o
zasadach tinansowania nauki 12 tvs zt 50,0 50,0

Kwota stypendi6w dla student6w i doktorant6w, niewymienionych
w Doz. '10 i '12 otaz Dziale ll 13 tvs. zl. 72,9 72,9

Koszty remont6w budynk6w ilokali oraz obiektow inzynrerii
ladowei i wodnei ( z wyiatkiem domdw i stol6wek studenckich) 14 tys zl 788.0 788,0

Nakladv na rzeczowe aktvwa trwale 15 tvs. zl. 38 277 .O 38 422.8

naklady na uzEdzenia techniczne imaszyny, Srodki

lransDortu i inne Srodki tMale 16 tys. zl. 727 .0 a72.8

Dotacje celowe pzeznaczone na finansowanie lub
dofinansowanie kosztow realizacji inwestycji i zakup6w
inwestvcvinvch 17 tvs zl. 22 444,0 22 444.0

Srodki z Narodow€go Centrum Badan i Rozwoju ptzeznaczone
na flnansowanie lub doflnansowanie koszt6w realizacji inwestycji
zakuo6w inwestvcvinvch 18 tvs. zl. 0,0 0.0

Srodki z Narodowego Centrum Nauki pzeznaczone na
finansowanie lub dofinansowanie koszt6w realizacji inweslycji i

zakuD6w inwestvcvinvch 19 tvs. zl. 00 0,0

Bezzwrotne Srodki z pomocy zagranicznej na sfinansowanie lub
dofinansowanie koszt6w realizacjr inwestycji i zakup6w

inwestycvinvch 20 tvs. zl. 00 00

w tym z Unii EuroDeiskiei lvs zl. 00 00

Pozostale Srodki otzymane nieodplatnie na sfinansowanie lub
dofinansowanie kosztow reahzacji i zakupdw Inwestycyjnych
(ooza Srodkami wkazanvmi w wierszach 17-20) 22 tvs. zl. 0.0 00

Nale2nosci z Mulu udzielonych po2yczek z Zakladowego
Funduszu Swiadczen Socjalnych

rys. zr '1 458,1 1 458,1
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