
Na podstawie art.62 ust. 2 pkt l, art. 100 ust. 2 ustawy z dnia|7 lipca2005 r' Prawo o szkornictwie wzszym (Dz, tJ. Nr 164 po". ircs , p,ain.'r .1oraz $ 87 Statutu Uniwersytetu w Bialymstoku, w zwiqzku z arL 52 ust. 3
publicznych (Dz. rJ. Nr 157 poz.
uchwalil nowelizacjg planu

ie wzrostu naklad6w na rr"iro*"
. l4).

Uchwala nr 915
Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku

z dnia 3 marca 2010 r.

w sprawie nowelizacji planu rz,eczotoo - finonsowego
Uniwersytetu w Bialymstoku na rok 2010

Senalu

Prof.



Dzial IV. lfllilrnrac.ic rzsczowc i |lzupclniaj{cc
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