
Uchwala nr 2167
Senatu Uniwersytetu w Biatymstoku

zdnia20 grudnia 2017 r.

w sprawie planu rzeczowo-Jinansowego uniwersytetu w Bialymstoku
nu rok 2018

Na podstawie art. 100 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. prawo
o szkolnictwie wyiszym (t. j. Dz. tJ. z 2017 r., poz.2lg3) w zwipku z art. 52
ust. 2 ustawy z dnia27 sierpnia 2009 r. ofinansach publicznych (t. j. Dz. U.
22017 r.,po2.2077) Senat Uniwersytetu w Bialymstoku uchwaia, co nastgpul",

$l
Senat uniwersytetu w Bialymstoku uchwala plan rzeczowo-finansowy na rok
20 I 8 stanowi4cy Zalqcznik do niniejszej Uchwaty.

$2
Uchwala wchodzi w irycie z dniem podjgcia.

Senatu Unity'ers u w Bialvmstoku

Dr hab. Robert orowski, prof, UwB



Zalecznik
do Uchwaly nr 2167 Senatu UwB
z dnia20.12.2017 t.

(pieczqtka uczelni)

UNIWERSYTET W BIATYMSTOKU

Plan zeczowg-finansowy na 20iB r.

Dzial l. Rachunek zysk6w i strat - w tysiqcach zlotych zJednym znakiem po pdecinku

WYSZCZEGOLNIENIE Plan na 2018 rok

1 2

A. P]zychody z dzialalnogci operacyjnej (02+23)
01 148 109,1

Pr2ychody z podslawowej dzialalnosci op€racyinel (O3+11+2i+221
02 131 486.6

Pzychody og6lem z dzialalno6ci dydaktycznej (04+06+07+09)
03 119 301.4

dotacje z bud2etu paistwa 04 95 301,4
dotacia podstawowa 05 93 660.8

Srodki z budzet6w jednostwek samozadu teMorialneqo lub ich zwiazl6w 06
z legc oplaty za Swiadczone uslugi edukacyine 07 15 000,0

na studiach niestacjonarnych U6 12 000.0
pozostate 9 000,0

w tvm lll9qki zagraniczne oraz wsp6lfinansowanie kraiowe '10 3199,6
Przychody ogdlem z dzialalnogci badawczej (12+13+14+.15+17+18+19)

11 12 085.2

z tegc

dotacie na fi nansowanie dzialalnosci statutowei 5 868,3
Srodki na realizacje projekt6w finansowanych pEez Narodowe Centrum Badai i

Rozwoju 13 495,8

Jrodki na realzacle projektow frnansowanych pzez Narodowe centrum Nauki 14 3 469.1
grodki na finansowanie wsp6lpracy naukowei z zaqranica 15 280,7

lzagraniczne Srodki fi nansowe niepodleqaiace zw.otowi 16 191.1
spzedaz pozostalych prac i uslug badawczych i rozwoiowych

Srodki na realizacje program6w lub pzedsiewziqd okreslonych pzez ministra
wlaSciwego do spraw nauki 18 1 786,8

pozosta€ 19 184.5
w tym l5rodki zagranrczne oraz w!@ 20 1E4,5

Przychody o96lem z dziatalnoSci gospodarczej wyodrebnionej 2l
Koszt wytwozenia Swiadczei na wlasne potrzeby jednostki

100,0
Pozostale przychody (24+25)

16 622.5
Przychody ze sprzedazy towar6w i matefial6w 24 20.0
Pozoslale pzychody opetacyjne (26 + 271

16 602,5

z
rego

zysk ze zbycia niefinansowych aktyw6w trwalych
3 755.0

Inne pzychody operacyjne
12 U7.5

rdwnowarto6d rocznych odpis6w amortyzacyjnych Srodk6w tMalych oraz
wartosci niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji c€lowych,
a takze otrzymanych naeodplatnie z innych 2r6del 2A 12 047 .5
przychody z likwidacji Srodk6w trwatych w budowie, wartoSci
nrematerialnych i prawnych oraz korekty odpisOw aktualizujqcych
wartosd niefinansowych aktvw6w trwalvch 29

cd.dzialu l. Rachunek zysk6w istrat - w tysiqcach zlotych zjednym znakiem po przecinku



wynikajqce ze stosunku pracy
38 81 403.3

Ubezoieczenia sooleczne i inne Swiadczenia na zecz pracownikow 24 57

tym

skladkiz tvtulu ubezpieczen soolecznvch ifunduszu pracy 4 16 101,

odpis na zakladowy fundusz Swiadczei socjalnych 4 7,7
stypendia naukowe dla wybitnych naukowcdw, stypendia doktorskie i
doktoranckie 42 4 520.O

)is na wlasnv fundusz stvoendialnv 43
Pozostale koszty rodzajowe 44 7 048.6

aoaratura naukowo-badawcza 45
Oqolem koszty rodzaiowe (32+33+35+36+37+39+44 '148 309.
Zmiana stanu Drodukt6w (+,-) 48
Ogdlem koszty wlasne podstawowej dzialalnosci oper!9yj!9igz14ql: {!?1! 14

@udzetupaistwa 95 301,.4

Kosztv dzialalnosci dydaktvcznei finansowane z pzychod6w wlasnych 5l
Koszty dzialalnoSci dydaktycznej og6lem (50+51

tvm
kosztv ksztalcenia na studiach stacionarnvch 5 121 223
kosztv ksztalcenia na studiach niestacionarnvch 54 1

Kosay dzialalnosci badawczej finansowane z dotacji bud2etu paistwa 12 085 2

Koszty dzialalnosc| badawczej finansowanej z pzychod6w nlasnych
koszty dzialalno6ci badawczej og6lem (55+56 12 085.2
dzialalnosci gospodarczej wyodrebnionej 58

Pozostale koszty (60+61) 50.0

warlosC spzedanych towar6w i material6w

pozostale koszty operacyjne (62+63) 61 50,0

z
tego

strata ze zbycia niefinansowych aktyw6w trwalych

inne pozostale koszty operacyjne 50.0

w tym odpisy aktualizujqce wartosd aktyw6w nieflnansowych izapas6w, koszty
likwidacji SrodkOw tMalych iwartosci niematerialnych i prawnych oraz wartosc
netto zlikwidowanych Srodk6w trwalych oraz wartosci niematedalnych i prawnych

64

C. Zysk strata z dzialalnoscl opsracyinej (01-30) oc 2s0,0

D. Przychody finansowe 350.0

w tym odsetki uzyskane 300.0

E, Koszty finansowe 100,0

w tym odsetki zaplacone 69 50.0

F. Zysk (strata)z dziatalnosci (65+66-68) 70

G. Wynik zdarzei nadzwyczajnych (72-73)

Zyski nadzwyczajne

Skaty nadzwyczajne 73

H. zysk (strata) brutto (70+71) 74

L Podatek dochodowy

J.Pozostale obowiqzkowe zmniejszenia zysku (zwiekszenia straty)

K Zysk (srrata) netto (74-75-76)



Uniwersytet w Bialymstoku

Dzial ll. Fundusz pomocy materialnej dla student6w i doktorant6w - w tysiqcach zlotych zjednym
znakiem po pzecinku

Wyszczeg6lnienie Plan na 2018 rok

1

Stan Funduszu na ooczatek roku 01

wrym z dotacii budzetu panstwa 02
Zwiekszenia ooolem ( 04+06+07+08) 03 22378,9

Z tego

dotacja budzetu pansMa 04 20 885.9
wvm
ptzeznaczona

na

pomoc materialnE dla doktorant6w
UJ 1 107.0

oplaty za kozystanie z dom6w studenckich UO 1 438.0
oplaty za kozystanie ze stol6wek studenckich 07
inne pzychody 08 55.0

Zmniejszenia og6lem (10+16+22+281 no 22378.9

z tego

dla studentow (11+12+ 3+14+15) 10 19 593.2

z tego

stypendia socjalne 1'l 7 341.5
swpendia specialne dla os6b niepelnosprawnych 12 956,9
stvDendia rektora dla naileoszvch student6w 13 10 977,7
stvDendia ministra za wbitne osiaqniecia 14 30,0

15 287 ,1

dla doktorant6w ( 1 7 +18+19+20+211 16 1 206,0

z tego

stypendia socjalne 17 260,0
stypendia specjalne dla os6b niepelnosprawnych 18 45,0
stypendia dla nailepszych doktorant6w 19 860,0
stvDendia ministra za wbitne osiaqniecia 20 25,0

21 16,0

kosztv utrzymania dom6w i stolowek studenckich 22 1 538.0

w tym

wynaqrodzenia 23 490.0
w tym wynikaiace ze stosunku pracy 24 490.0
skladki na ubezpieczenia spoleczne i fundusz pracy zc 85.0
remonty modernizacia zo 100.0

w Vm remontv finansowane z dotacii 27 100,0

koszty realizacji z adafi z,Niqzanych z przyznawaniem i wyplacaniem
stvpendiow i zapom6q dla student6w i doktorant6w 28 41,7

Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09) 29
w tym z dotacji bud2etu panstwa 30



Uniwersyiet w Bialymstoku
Dzial lll. Pozostale fundusze uczelni - w tysiqcach ziednym znakiem po pzecinku

WYSZCZECOLNIENIE
Plan na 2018 rok

1

N

N
N

Stan funduszu na poczatek roku 0'l 2U 547,2

Zwigkszenia og6lem 02 2 355.7

w tym

odpisv z zysku netto 03

rownowartogd zakonczonych i oddanych do u2ytkowania inwestycji
budowlanvch 04 2 254.3

aktualizacjia wyceny SrodkoMrwalych 05 97.4

zmntelszenta oqotem 06 6728,9

w tym
pokrycie straw netto 07
aktualizaciia wyceny SrodkoMMalych 08 97.4

Stan funduszu na koniec okreau aDrawozdawcz€oo (01+02-05) 09 260 174.0

i"'E€:3!a
iEES

Stan funduszu na poczatek roku 10 1479.'l

Zwiekszenia og6lem 11 3 732,'l

zmnrelszenla ogo€m 12 3 797 .1

Stan funduszu na konlec okresu sprawozdawczeqo (10+11-12) 13 1414.1

3>.
!5
EE

R}
=a

Stan funduszu na poczatek roku 14

Zwiekszenia og6lem 15

w tvm odDis w cie2ar kosadw dzialalnosci dvdaktvcznei 16

zmniejszenia og6lem 17

Stan funduszu na konlec okresu sprawozdawczeqo (14+15-17) 18

-3 3=
;Eg

Stan funduszu na Doczatek roku '19

Zwiekszenia og6lem 20

zmnieiszenia og6lem 2'l

Stan funduszu na konlec okreau sDrawozdawczeoo (19+20-221
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Uniwersytet w Bialymstoku

Dziaf V. Informacie zeczowe i uzupelniajqce

WYSZCZEG6LNIENIE Jednostka
miarv

Plan na 20'18 rok

'l 3

Liczba student6w oq6lem (02+04) 01 osobv 10 248

z tego

studi6w stacionarnych 02 osoDy 7 871

w tym lnowo przyjetych 03 osoby 2 915

studi6w niestacionarnvch u osoby 2 377

w tym lnowo pzvietvch 05 osoov

Liczba uczestnik6w studi6w doktoranckich oo6lem 06 osooy 4'12

uczestnik6w stacionarnvch studi6w doktoranckich 07 osobv 409

Liczba uczestnik6w studi6w doktoranckich Dobieraiacvch stvDendium doktoranckie 08 osobv 265
w tym liczba osob pobierajqcych stypendium doktoranckie, o kt6rym mowa w
art. 200 ust. 1 ustawy 09 osoDy '155

Kwota stypendidw doktoranckich o kt6rych mowa w art. 200 ust. 1 i 200a ust.l
10 ws. zl. 3 846.0

w tym stypendia, o kt6rych mowa w art. 200a ust.1 ustaw 11 tvs. zl. 1 056.0
Kwota stypendi6w, o kt6rych mowa w art. 19 ust 2 ustawy o zasadach finansowania

nauki 12 lvs. zr. 60,0

Kwota stypendi6w dla student6w i doktorant6w, niewymienionych w poz. 10 i 12
oraz Dziale ll 't3 tvs. zl. 105.0

Koszty remont6w budynkow i lokali oraz obiekt6w inzynierii ledowej i wodnej ( z
wviatkiem dom6w i stolowek studenckich) 14 tys. zl. 679,0

Nakladv na zeczowe aktvwa trwale 15 tvs. zl. 44756.4

naklady na uzqdzenia techniczne i maszyny, s.odki
transDortu i inne Srodki trwale '16 tvs. zl. 1 246.5

Dotacje celowe pzeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie koszt6w
realizacii inwestvcii i zakuo6w inwestvcvinvch 17 tys. zl. 17 685.0

Srodkiz Narodowego Centrum Badafi i Rozwoju pzeznaczone na tinansowanie
lub dofinansowanie koszt6w realizacii inwestvcii i zakuD6w inwestvcvinvch 18 rys. zt.

Srodki z Narodowego Centrum Nauki pzeznaczone na finansowanie lub
dofinansowanie koszt6w realizacii inwestvcii i zakuo6w inwestvcvinvch 19 ws. zt.

Bezzwrotne Srodkiz pomocy zagranicznej na sfinansowanie lub dofinansowanie
koszt6w realizacii inwestvcii i zakuo6w inwestvcvinvch 20 tvs. zl. 'l 891.4

z Unii Eu,oriskiei 21 tvs. zl. 1 891.4

Pozostale Srodki otzymane nieodplatnie na sfinansowanie lub dofinansowanie
koszt6w realizacji i zakup6w inwestycyjnych (poza Srodkami wykazanymi w
wierszach 17-20) tvs. zl.

Nale2noSciz tytulu udzielonych pozyczek z Zakladowego Funduszu Swiadcz€6
Socjalnych

23 tys. zl. 1314,1

Bialystok dnia 20.12.2017 r.

(miejscowos6, data)

xdhon
uNlwERS/TETq)d BIALYMSToh I I

0,0o0.1f,ffi",",,r
(pieczqtka i#Sif# Bdpis Rektora)



Zal4cznik do
Uchwaly nr 216'l Senatu UwB

z dnia 20.12.2017 r.

PLAN ZADAN INWESTYCYJNYCH NA 2018 ROK
Z 4cznik do Planu rzeczowo-finansowego na 2018 r. z dnia 20.12.2n17 r,

wanie na dzief 23.10.2017 r. W I
L,P. NAZWA OBIEKTU

ZAKRES RZECZOWY ZADANIA

I WYDZIAI, PRAWA
ul. Mickiewicza I
Wymiana strop6w drewnianych
w budynku. CzynnoSci
przygotowawcze. Wykonanie prac
projektowych i kosztorysowych
z uzyskaniem wymaganych prawem
decyzji administracyjnych i pozwoleri
oraz pelnienie nadzoru autorskiego.

1.500,00 300,00 5r. wl. Wydzialu Prawa

Razem: 1.500,00 300,00

2. WYDZIAL PRAWA
ul. Mickiewicza I

Kontynuacja inwestycj i.
Rozbudowa budynku dydaktycznego
wraz z parkingami iinfrastruktur4.

29.434.88

3.722,00

Zlozono do MNiSW
Wniosek
o dofinansowanie
w wysokosci 29.431,00.
Pozostale: 438,00
- Srodki wlasne Uczelni.
Realizacja w 2018 r.
3.722,00 6r. MNiSW.
$r. MNiSW

Raz€m: 29.434.88 3.722,,00

3. BUDOWA BIBLIOTEKI
UNIWERSYTECKIEJ
Kampus
Uniwersytetu w Bialymstoku
ul. Ciolkowskiego

Kontynuacja inwestycji. CzynnoSci
projektowe. Wykonanie robdt. Nadzdr
autorski. Gospodarka zielenl4.
WvDosazenie.

18.698,57

18.698.00

Zlozono do MNiSW
Wniosek
o dofinansowanie
w wysokoSci 15.300,00.
Pozostale: 3.825,00 Srodki
wlasne Uczelni.
Realizacja w 2018 r.
5.151,00 $r. MNiSW,
3.318,00 6r. wl. Uczelni
5r. wl. Uczelni

Razem: I8.698,57 18.698,00

4. WYDZIAL
EKONOMICZNO-
INFORMATYCZNY
w Wilnie

CzynnoSci przygotowawcze.
Wykonanie prac projektowych
i kosztorysowych z uryskaniem
wymaganych prawem decyzji
administracyjnych i pozwole6 oraz
pelnienie nadzoru autorskiego.
Rozpoczgcie robot.

23.690,00

r.598,00

ZloZono do MNiSW
Wniosek
o dofinansowanie
w \,rysokosci 23.690,00
5r. MNiSW

Razem: 23.690,00 1.598,00

5. BUDYNEK
ul. Swierkowa 208

Kontynuacja inwestycji. Zmiana
sposobu uzytkowania budynku
dydaktycznego Instytutu Biologii na
budynek administracyjny wraz
z przebudow4, rozbudowq
i obnizeniem wysokoSci budynku
w zwiqzlu zrozbi6rk4 ostatniej

5.887,54 2.719,34 tys. zl - 3r,
objgte Projektem
,,Glgboka kompleksowa
termomodemizacja
budynku UwB przy ul.
JWterKoweJ
w tym:
2.311,44 3r. Unii
Europejskiej
407.90 wklad wlasny - Sr.



kondygnacji (poddasza) lqcmie
z zagospodarowaniem terenu
i niezbgdnq infrastrukrurE techniczna.
Wykonanie rob6t. Nadz6r autorski.
Cospodarka zieleni4. Wlposa2enie. 5.887,54

wl. Uczelni.
Pozostale - 5r. poza
Projektem - Sr. wl.
Uczelni
Sr. wl. Uczelni

Razem: 5.887,54 5.887,54

6. BUDYNEK MIESZKALNY
ul, Swierkowa 20C

Zmiana sposobu u2ytkowania poddasza
nieuzytkowego na mieszkania oraz
budowq lukarn i dociepleniem budynku.
Kontynuacja inwestycji. Wykonanie
rob6t.

1.t94,43 350,00 5r. wl. Uczelni.

Razem: t.194,43 J50,00

7. WYDZIAL
BIOLOGICZNO.CHEMICZNY
lnstytut Biologii ul. Ciolkowskiego I J
Dostawa, montaz i podlqczenie uklad6w
glikolowych ciepla technologicmego do
central wentylacyinych.

200,00 200,00 Sr. wl. Uczelni.

Razem: 200,00 200,00

8. WYDZIAL FILOLOGICZNY
Budowa Wydzialu Filologicznego
wraz z infrastrukturA techniczne
Kampus Uniwersytetu w Bialymstoku
ul. Ciolkowskiego

CzynnoSci przygotowawcze.
Wykonanie prac projektowych
i kosztorysowych z uzyskaniem
wymaganych prawem decyzji
administracyjnych i pozwoleri oraz
pelnienie nadzoru autorskiego.
Rozooczecie rob6t.

23.048,09

5.727,00

Zlozono wniosek do
MNiSW
o dofinansowanie
w wysokoSci: 22.952,00.
Pozostale: 100,00 - {rodki
wlasne Uczelni

5.681,00 $r. MNiSW
46,00 3r. wl. Uczelni

Razem: 23.048,09 5.727,00
o WYDZIAL HISTORYCZNO-

SOCJOLOGICZNY
Budowa Wydzialu Historyczno-
Socjologicznego wraz z infrastrukture
technicznq
Kampus Uniwersytetu w Bialymstoku
ul. Ciolkowskiego

CzynnoSci przygotowawcze.
Wykonanie prac proj ektowych
i kosztorysowych z uzyskaniem
wymaganych prawem decyzji
administracyjnych i pozwoleri oraz
peln ienie nadzoru autorskiego.
Rozpoczecie robot

23.048,09

5.727 ,00

ZloZono wniosek do
MNiSW o
dofinansowalie
w wysokoSci: 22.952,00
fys. zlotych. Pozosta.le:
46,00 tys. zlotych - Srodki
wlasne Uczelni

5.681,00 5r. MNiSw
46,00 3r. wl. Uczelni

Razem: 23.048,09 5.721,,00

l0 BUDOWA OBSERWATORIUM
ASTRONOMICZNEGO
Z PLANETARIUM I PARKIEM
DoSwrADczEr! wRAz
Z INFRASTRUKTUR,4
TECHNICZN4
Kampus Uniwersytetu w Bialymstoku
ul. Ciolkowskiego.

Kontynuacja inwestycji. CzynnoSci
projektowe i kosa. Wykonanie rob6t.
Nadz6r autorski. Ziele6. Wyposazenie.

6.823,38

w tym:
budynek
4.t23,38
Park
doSwiadczeri:
2.700,00

4.123,38

Zlo2ono wniosek do
MNiSW
o dofinansowanie
w wysoko6ci 5.600,00
Pozostale: 1.400,00

- Srodki wlasne Uczelni
Realizacja w 2018 r.:
1.336,00 Sr. MNiSW
1.216 Sr. wl. Uczelni
Sr. wl. Uczelni

Razem: 6.823,38 4.123,38



ll Studium Wychowania Fizycznego
i Sportu
ul. Swierkowa
Rozbudowa Centrum Sportowego

Wykonanie czynnoSci
przygotowawczych. Wykonanie prac
projektowych i kosztorysowych
z uzyskaniem wymaganych prawem
decyzji administracyjnych i pozwoleri
oraz petnienie nadzoru autorskieso.

5.300,00

| .000,00

Zlo2ono wniosek do
MNiSW
o dofinansowanie w
wysokosci 5.300,00
Sr. MNiSW

Razem: 5.300,00 r.000,00

t2 Rozbudowa Stacji Terenowej
Instytutu Biologii w Gugnacb

Wykonanie rob6t.

772,73 15,00 $r. wl. Uczelni
Pozwolenie na budowg
wazne do 07.06.2018 r.

Razem: 772,13 15,00

l3 BUDYNEK FIZYKI
ul. Ciolkowskiego lL
Montaz klimatyzatora w pomieszczeniu
rozdzielni gl6wnej. Wykonanie prac
projektowych i kosztorysowych z
uzyskaniem wymaganych prawem
decyzji administracyjnych i pozwolefi.
Wykonanie rob6t.

8,00 8,00 6r. wl. Uczelni

Razem: 8,00 8,00

l+ Zagospodarowania terenu przy ul.
Swierkowej

Wykonanie prac projeKowych
i kosztorysowych z uzyskaniem
wymaganych prawem decyzji
administracyjnych i pozwoleri oraz
Delnienie nadzoru autorskiego

154,00 154,00 Sr. wl. Uczelni

Razem: l54,00 154,00

PLAN OGOtr EM: 47.509,92 tys. zlotych
w tym:

Srodki MNiSW 17.682,00 tys. zlotych
Srodki wlasne Uczelni 29.527,92 tys. zlotych
Srodki wlasne Wydzial6w 300,00 tys. zlotych
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PLAN ROBOT REMONTOWYCH NA 2OT8 ROK

wanie na d2ieh23.10.2017 r. Wersia I
L.P. NAZWAOBIEKTU

ZAKRES RZECZOWY
Szacun kowa

wartosd brutto
w tys. zl

Uwagi

1. WYDZIAI, PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII
ul, Swierkowa 20

Remont oomieszczef . 2s0,00 Sr. wl. Wydzialu
Razem: 250,00

) WYDZIAL EKONOMII I ZARZADZANIA
ul, Warszawska 63

Remont oomieszczef. 20,00 Sr. wl. Wydzialu
Razem: 20,00

J. DOMY STUDENTA
ul. Zeromskiego l, Pogodna 65

l) Roboty remontowe. Wymiana okien.

2) Dostosowanie 2 lazienek do potrzeb os6b
niepelnosprawnych.

100,00

10,00

FPM

Dotacja na dostosowanie
warunk6w ksztalcenia
student6w
niepetnosprawnych

Razem: 110.00
4. WYDZIAL FILOLOGICZNY

Plac Niezaleinego Zrzeszenia Student6w 1,
ul. Liniarskiego 3

Roboty remontowe. Rozbi6rka zabudowy na II
pigtrze budynku przy Pl. NZS.

120,00 Sr. wlasne Uczelni

Razem: 120,00

5. WYDZIAL
HISTORYCZNO-SOCJOLOGICZNY
Plac Niezale2nego Zrzeszenia Student6w 1,

Roboty remontowe. Rozbi6rka zabudowy na II
pigtrze budynku przy Pl. NZS

110,00 Sr. wlasne Uczelni

Razem: 110,00

6. WYDZIAL PRAWA
ul. Mickiewicza I, ul. Pogodna 65

Roboty remontowe z opracowaniem dokumentacii. 100,00 Sr. wl. Wydzialu
Razem: 100,00

1 DOM PRACY TWORCZEJ
w Szczecinowie.

Roboty remontowe. 50,00 Sr. wlasne Uczelni
Razem: 50,00



8. BI]DYNEK MIESZKALIYY
ul. Zamenhofa 15

Robotv remontowe. t0.00 Sr. wlasne Uczelni
Razem: r0.00

9. HALASPORTOWA
ul. Swierkowa 20A

Robotv remontowe.
9,00 Sr. wlasne SWIiS

Razem: 9,00

PLANOGOLEM:
wtym:

Srodki wlasne Uczelni
Srodki wlasne Wydzial6w
$rodki FPM
Srodki z dotacji
Srodki SWFiS

779,00 tys. zlotych

290,00 tys. zlotych
370,00 tys. zlotych
100,00 tys. zlotych

10,00 tys. zlotych
9,00 tys. zlotych
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