
Uchwala nr 214

Senatu U niwersytetu w Biaty-mstoku

z dnia 22 paZdziernika 2003 roku

w spruwie noweliztcji planu finansowo-rzeczowego
Uniwersyletu w Biull,mstoku na rok 2003

Nu podstatvie art. 29 ust. I w zwiqzku z art. 4g ust. I pkt. 6
,,Ustawy o szkolnictwie wyaszym" z dnia l2 wrzeinia 1990 roku (Dz. U.
Nr 65. po:. 385 z p6:n. :n.), $ 87 Statutu {Jniwerst,tetu w Bialymstoku
oraz art.26 ,,Ustarw o Jinansach publicznych" : dnia 26 lisropatla l99g
r. (Dz. U.. Nr I5 poz. l0l4), senat (Jniwersytetu w Biatyamsbku trchwalil
nowelizaciq planu finansowo-rzeczowego IJniwersytetu w Bialymstoku
na rok2003 (tab. l. 2 w :al-).

Przewodniczqcy
Se nat q. U niw qrsytet u w B i!b, msto k u

'n4^ ," / r,^___-_.. r-
Png dil hdb. lltoreh Ggbc'4'rtski
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PLAN ROB6T REMONTOWYCH NA 2OO3 T.
Aktualizacja z dnia 13.10.2003r.

L. INAZWA OBIEKTU
P. IZAKRES RZECZOWYROB6T

ydzial P i Psy
ul, Swierkowa 20

L Wymiana zniszcz.onej nawierzchni pod
lqczrikiem

2. Wymiana stolarki okiennej

3. Remont sal wykladowych nr
209,203,2t2,213

4. Wykonanie'"vodoci4gu zewnQtrznego-
dokumentacja l4cznie z. pozw,oleniem na
budowg + 16661y

5. Remont sal w1'kladowych

Razcm:

y przy
Uniwersyteckim I

l. Wyrr, iana stolarki okiennej

Rcnront pokoi nr ;

51.54.62.6.1,65,66,67.68,69,70-Fitologia
l4cznie z wy miana instalacji
clektryczncj.

\lonta2 platfbrrnl schodorvej
(lla potrzeb osob n icpchtospra\\llycl.r
1 W1'dz. Historyczno-Socjologiczny)

J. l\lrrlrt(r2 opra\\ ()S\\ictlcnia urvarljne,go
w pra\\ ynt skrzydlc budynkLr

TAg.2

w
ROBOT
(w zl)
wg planu
realizacja

10.324.36

95,597,69

7.r 98,r 8

4.319,92

35.124,78

Sr. budZet.

32.000,00- dr. budZet.
63.597.69- 6r. ulasne

Sr. wlasne

Sr. budzet.

Sr. wlasne

1

83.959,70 Sr. budzet.

r 9.653.t 4 Sr. rr lasne

37..140,.t8 Sr. rvl. -prarva strona

6.228,93 Sr'. br-rdZet



L lBudvnek N ul. Liniarskieso 3
l. Renront pokoi nr (12, 12A, 1, 111,24)

lqcznic z '"r r nrianq instalacji
clcktry czncj

2. Opracou anie dokumentacji techniczncj
na u1 nrianq instalacji c.o.

Wydzia
ul. Warszawska 63

L Napra*a odcinka kanalizacji w prawym
skrzydle budyrku

Budvnek Wyd:
Fizycznego, ul,

Matemat-vczno-
Lipowa 41

I . N{odernizacja portiemi z rymian4
drzwi zew. w budynku.

2. Rcmont schod6rv wcjSciowych do bud.
-1. Przebudowa Scianek dzialowych i

femont pomleszczen nr;
l l 1.1 I 5,1 l6,tt7,ll8,l 19,1 20,t21
l4cznic z 

"rr 
mianq instalacji

clektrycznej w
lcmontorvanych pomieszczcniach

-1. \falou arrie korylarza u pisnicy

5. NIonta2 tcrrnorcgulator6w rv salacl.r
*1 kladouych i laboratoriach

\lonta2 i doslarva klimatvzatora

32.735,,62 Sr. n lasne

3.500,00 ir. budzet

Sr. brrdzct.

6

razem pkt l-4
63.407,7 |
.t,239,33

| .737,91

6.880,80

ir. budzet.

1.415,91zakup mater.
387,81-um. zlccenie

sr. \\ lasnc



o. Bu
ul.
l.

)

dynek Admin.-Dydaktyczny
M.C. Sklodowskiej 14
Wymiana stolarki okiennej

CzqSciowa wymiana pokrycia
dachowcgo

3, Malorvarrie korytarza III piqtro w OSr,
Alliance Francaise

-1. \\ y konanic sicci zasilajqcej
g\.1 arantowaneJ instalacj i
komputerowej

5. Remonl pokoi II piEtro oraz klatki sch.

6. Naprawa daszka nad wejSciem oo
budynku.

51.905,30

9.995,91

3.364,07

12.854,42

11.248,83

2.101,05

Sr. bud2et.

Sr. budzet.

Sr, r." lasne

Sr. bud2et.

Sr. budzet.

Sr budzet.

Razem: 91..169,58

'/ nlnaii "l C.',:^-r, ^-:,; -^-rt

75.002,40

2.851,28

2.284,O4
1.464,00
282,83

32.629,O9

500,80

3.045,32

i l.Wymiana starej stolarki okiennej

2.Napralra insralacji wl ci4gowcj .
czgSciowa llymiana terakoty w pom.26

oraz llymiana wentylatora ze\4.ngtrmego.
Naprawa ukladu napgdowego
\a entylatora obsluguj4cego pom. z
akwariami ora:z rvymiana wyrzutni
powietrza dla tego wentylatora
3.Modemizacja instalacji c.o. ( wymiana

zawor6w na termostatyczne + regulacja )

.{.P}ukanie kanalizacji po stol6wce

5.Pomalowanie lazienek

ir. budZet.

Sr. budzet

Sr. budzet.
Sr. budZet

Sr. budzet.

Zalec.Sanepidu
Sr. bud2et.

Sr. budzet.

8

r<azem; I 18.059,76

nst] tut lf latematvki ul. A[ademic

I I . Rentont tarasu z wymian4 stolarki
drzrviowcj i okiennej

2. N'lodcnrizacja instalacji c.o. (wymiana
zarvorow tcrntostatycznych z rcgr.rlacj q)

41.576.38 
lSr. 

bud2cr

4.432,63 lSr. budzet
. rlatcr. i.5 3 8.()9 zl
i robocizna um.
i zleccnia 893



Instytut lt/4

I . Naprar.va stopni na klatce schodowej

2. Nlodemizacja ivcntylacj i mechaniczncj

3. Obudou a kanal6rv rrentylac;jnych
.1. \\'ykonanie odcinka w entylacj i

z czcrpnt'al
5. Ekspertyza techniczna budynku

6. Roboty dostoso\\'awczc do pokoju
$ agou ego

7. \\'l miarra okien rv 104 i 203

10. Wvdzial Prawa ul.
L Uzr-rpelnienie ubytk6w w stopniach

klatki schodou ej bocznej
2. Nlalowanie pokoju nr 305A

3. N{ontaz i dostawa kli
Razem;

W1'poczl nkorvy AREW
Ploskach

l. lvlodcrnizacja sanitariat6w i natrysk6w
ogolnodostgpnych

2. Uzyskanie pozwolenia na pob6r rvody i
odpror.r'adzenie Sciek6w w zriqzku ze
nnianq urz4dzen stacji uzdatniania
wody .

Razem:

"R AI,KA
w Wggorzewie

l. Wynriana pokrycia dachowego hangaru
na sprzgt ze

Razem:

I \\-starricnie Scianki przcszklonej z
drz* ianri na korytarzu przcd szatntanri

S\\'FiS

m;

916,00

357.1 33,90

5.195,35
10.700,00

3.000,00

34.106,00

6.536,00
17.587

7.276,00

2.779,00

9.s64,00

4.879,91

Nakaz PIP-Sr, bud2et.

Nakaz S ancpitlu

Sr. budz.
Sr. ri lasne: I 6 000.00

ir. budzet

1.399,85 ir.budz.
3 2.705.8 821- (iranr
ir. n lasne

ir. wlasne

sr, \\ tasne

Sr. lvlasne

Nakaz Sanepidu
Sr. budzet.
5r. budzet.

ir. bucl2ct.

7.300,00

2.949,00

{.879.91



i gaz6w technicznych wraz z
doszczelnieniem i konserwacj4 urzqdzefr
w obiektach Uczelni

t 5,000,00

Badania kominiarskie
grawitacyjnej we wszystkich budynkach
Uczelni.

Alvaria wodoci

Budynek Zamenhofa- Dom profesora
drzwi rvej$ciowych na klatkg sch

Naprarva ogrodzenia

16.

Razem ;

Wy pomiar6w energetycznych
Bud. Adm. ul. Sklodow.skiej
Instytut Fizyki (sala atomowa)
Wydz. Humanistyczny (inst. odgrom.)
DS. ul. Krakowska
DS. ul. Pogodna
Instytut Pedagogiki
Instytut Biologii
Dom Profesora ul. Zamenhoffa
Wydz. Mat-Fiz ul. Sosnowa
OSrodek r+ypocrynkowy Ploski
Zwi

Dokumentacj a techniczna wentylacj i
w budynku przy Al.Pilsudskiego I l/4

Wykonanie rvqzla cieplnego lqcznic z
opracowani em dokumentacj i w
budynku przy Al. Pilsudskiego I l,'4
rvqzcl cieplny - udzial zgodnie z
umo\\q

--1. Rczcr*a ua robot]- renlolltowe na dzieri
I 3, I 0.2003r

oc6t,ENt:

6..100,00

29.372.40 Sr. bud2et

Sr. budzet

12.200,00

7.s64,00
700,00

r.107,00
-10.000,00

t -1.868,12

..t39,l2

1.265.000,00 zl

Sr. bud2et.

\./,t i
,t,,'\ I i.,\

\ /l_)l

lsr. budzct.
7.564- dok. techn iczna

I udostqpnicnie dzialki
' opl. prz.'v l4czcniowa

I ti(.' t:


