
Uchwala nr 995
Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku

z dnia 22 wrzeSnia 2010 r.

w sprawie nowelizacji planu rzeczowo_finanson ego
Uniwersytetu w Bialymstoku na rok 2010

Na podstawie art. 62 ust. 2 pkt l, art. I 00 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca2005 r. Prawo o szkolnictwie WZszym (Dz. lJ. Nr 164 poz. 1365 z p6hn. zm.)oraz $ 87 Statutu Uniwersytetu w Bialymstoku, w zwiqzku z art. 52 ust. 3

H,r.p_ sach publicznych(Dz. U. N. f Sipor.;i::"' -,?"3T.-,il:H""il;J"::;:l
inwesty zadan inwestycyjnych na rok 2010stanowi

Przewodniczqcy
Senatu Uniwersytetu

Prof. dr hab. J,



Dzial lV, Informacje rzeczowe i uzupelniaj4cc

Zalqcznrk do uchwaly Senatu
Uniwersytelu w Bialymstoku nr 995 z

dnia 22 09 2O1o

WYSZCZEGOLNIENIE
Jednostka

mtary
Plan z dnia
03 03 2010

Plan po
zmtanach

2 l 4

Liczba studsnt6w ogolem (02r0{) 0l osoby 17 220 't7 220

z rego

studi6w stacjonarnych 02 osooy
9 951 I951

w tym nowo przyjgtych 03 osoby
3 201 3 20'l

studi6w niestacjonarnych 04 osooy 7 269 7 269

w tym nowo przyJ9tych 05 osoby 2 540 2 540
Liczba os6b otrzymujqcych stypendia z funduszu pomocy

materialnej dla student6w i doktorant6w
06 osoby

4 993 4 993

w tym doktorantow 07 osoDy 160 160

Liczba miejsc w domach studenckich 08 mreJsca 648 648

Liczba uczestnikow studi6w doktoranckich oc6lem 09 osoby 249 249

w tym uczestnik6w stacjonamych studi6w doktoranckich t0 osoby 78 78

Liczba uczestnikow studi6w doktoranckich pobieraj4cych

stypendium doktoranckie
osooy

9 9

K1ryota stYDendi6w doktoranckich t2 tys. zl 134.5 134,5

Koszty remont6w budynk6w i lokali oraz obiekt6w inzyniirii
lqdowej i wodnej (z rvylqczeniem dom6w i stol6wek studenckich)

l3 tys. zl
1 624.0 1 624.O

Naklady na rzeczowe aktywa trwal€ t4 tys. zl 30 9s1 ,4 31 020.4

naklady na urz4dzenia techniczne i maszyny, Srodki* tYt 
,runroonu i inne Srodki trwale

l5 tys, zl
1605,0 1605.0

Bialystok 22 09 2010
('nr.rscowoid. dii!)



Zal4cznik do nowelizacji planu
rzeczowo-finansowego z dnia
22.09.2010 wprowadzonej
uchwalE nr 995 Senatu
Uniwersytetu w Bialymstoku

Plan ZADAN INWESTYCYJNYCH na rok 2OlO,
opracowanie na dzieri 10.09.2010

L,P. NAZWA ZADANIA
NAKLADY
(w tys. zl)
Warto6ci
szacu nkowe

UWAGI:

'l 2 3 4

1.

Srodki MNiSW
Srodki wlasne
okreslone po
aktualizacji
montazu
finansowego -
I kw. 2010 r.

Srodki wlasne
Wydzialu

Srodki wlasne
Wvdzialu

2.

Wydzial Prawa

l.Rozbudowa budynku dydaktycznego
wtaz z patkingami iinfrastrukturq
Kontynuacja inwestycji

2.Wentylacja z klimatyzacjq korytazy l-
go i ll-go pigtra - dokumentacja
projektowa lqcznie z pozwoleniem na
budowg oraz roboty budowlano-
montazowe

3.Wv ko n an ie i n stal ac i i
p rzec iwoblodze n iowei n a dach u
budvnku

^^ ^^ I l, ,, .
JO,UU I SrOdK wlasne

lWvdzialu

2.000,00

260,00

Budynek Administracyjno-
Dydaktyczny przy ul. M. Sklodowskiei



-Gurie 14

l.Wymiana windy

2. Rozbudowa instalacji okablowania
strukturalnego - lll pigtro

3. Rozbudowa instalacji systemu
monitoringu

4.Rozbudowa systemu instalacji
sygnalizacji po2aru

W wyniku przeprowadzonego przetargu
dot. po2.3.2,3.3, 3.4 warto56 rob6t
przedstawia sig nastqpujqco:
Po2.3.2. - 16.813,36 zl
Po2.3.3.- 23.629,84 zl
Po2.3.4. -23.164,64 zl
Razem: 63.607,66 zl
Zgodnie z planem: 64 tys.zl

5.MontaZ klimatyzator6w

Srodki wlasne
Uczelni
Srodki wlasne
Uczeln i

Srodki wlasne
Uczelni

Srodki wlasne
Uczelni

Srodki wlasne
Uczelni

Budowa Kampusu Uniwersytetu w
Biatymstoku

Wykonanie dokumentacji projektowej,
rozpoczqcie rob6t budowlano-
montazowych
Kontynuacja inwestycji

16.000,00 Fundusze Unijne
Srodki z bud2etu
Pahstwa
Srodki wlasne
Uczelni

Wydzial Ekonomii i Tarzqdzania

l.Wykonanie i monta2 dZwigu
osobowego dla potrzeb os6b
niepelnosprawnych
Kontynuacja inwestycji - umowa
zawatla na kwote 580.304 zl

2.Budowa parkingu
Wykonanie dokumentacji projektowej i
uzyskanie pozwolenia na budowg,
rozpoczecie robot budowlano-
montazowych

Srodki MNiSW
dotacja na zadania
zwiqzane z
ksztalceniem i

rehabilitacjq
lecznicz4
student6w
niepelnosprawnych

Srodki wlasne
Wydzialu



o.

Wydzial H istoryczno-Socjolog iczny
Wydzial Filologiczny
Plac Uniwersytecki 1

l.Wykonanie rurociqg6w instalacji c.o.

2.Wykonanie dokumentacji projektowej
na remont elewacji i przebudowq wej6cia
gl6wnego lqcznie z uzyskaniem
pozwolenia na budowg
( dotyczy dokumentacji)

3.Odwodnienie budynku
Kontynuacja inwestycji

4.Przebudowa wraz z rozbudowq miejsc
postojowych, o6wietlenie terenu,
odwodnienie terenu
Kontynuacja inwestycji

20,00

60.00

100,00

383,00

Srodki wlasne
Uczelni

Srodki wlasne
Uczelni
Srodki wtasne
Uczelni - 30,00
tys.zl
Dotacja celowa z
budZetu miasta
Biatystok - 30,00
tys.zl

Srodki wlasne
Wydzialow

Srodki wlasne
Uczelni

Wydzial Ekonomiczno-lnformatyczny
w Wilnie

Opracowanie dokumentacji projektowej
na budynek dydaktyczny, rozpoczgcie
rob6t bud-montaZowych

1.000,00 Srodki MNiSW

8.

Budynek ul. Pogodna

Wykonanie kanalizacji deszczowej
lqcznie z izolacjq zewngtrznq Scian
fundamentowych budynku

60,00 Srodki wlasne
Uczelni

9.
Wykonanie instalacji p.poz. hydrant6w
wewnqtrznych w obiektach Uczelni

100,00 Srodki wlasne
Uczeln i

10.

Wydzial Biologiczno-Chemiczny

1.Monta2 wytwornicy wodoru wraz z
instalacjq- Al. Pilsudskiego 1 1/4
(W trakcie procedur pzelargowych)

2 Zmiana sposobu u2ytkowania czgSci
holu na pomieszczenia laboratoryjne

60,00

151,00

Srodki wfasne
Uczelni

Program
OperacVinv



wraz z robotami budowlanymi w ramach
projektu ,,Utworzenie Centrum Analizy i

Syntezy BioNanoTechno w Bialymstoku
ul.Hurtowa 1 (Dokumentacja projektowa i

Rozw6j Polski
Wschod niej

05rodek Wypoczynkowy ,,Narew" w
Ploskach

Ulo2enie nowych kabli energetycznych
do domk6w

Srodki wlasne
Uczelni

OSrodek Wypoczynkowy Rusalka
Wqgorzewo

Zakup i montaz lqcznie z instalacjami
dw6ch domkow letniskowych

Srodki wlasne
Uczelni

Dom Studenta Nrl ul. 2eromskiego

Monta2 klimatyzatora w seruverowni Srodki wlasne
Uczelni

Dom Studenta Nr2 ul. Krakowska

Przebudowa i rozbudowa obiektu -
opracowanie prog ramu funkcjonalno-
uZytkowego, dokumentacji projektowej
lqcznie z pozwoleniem na budowe

Srodki wlasne
Uczelni

Stacja terenowo-badawcza w
G ugnach

l.Zakup i zainstalowanie agregatu
prqdotw6rczego dla potrzeb zasilania
rezerwowego

2.Rozbudowa Stacji terenowej w
Gugnach.
Wykonanie dokumentacji projektowej.

Srodki wlasne
Uczelni

Srodki wlasne
Wydzialu
Biolog iczno-
C hemicznego

Wydzial Fizyki

Wydzielenie z korytarza w piwnicy
budynku Wydzialu Fizyki przy ul.Lipowej
41 pomieszczenia na laboratorium
Zakladu Fizyki Magnetyk6w

Koszty poSrednie
projektu
FANTOMAS



17.

Budynek Mieszkalny ul.Swierkowa
20c
Wykonanie dokumentacji projektowej
remontu dachu, elewacji i adaptacji
poddasza na mieszkania.

100,00 Srodki wlasne
Uczelni
(przeniesiono z
planu remont6w na
rok 2010 poz.8.1 .)

Razem: 29.333 tys.zl + 69 = 29.402 tvs.zl

w tym: Srodki wlasne Uczelni - 1.524 tys.zt +'l 12 tys.zl = 1.636 tys.zl
Srodki wlasne Wydzial6w - 905 tys.zl + B fye.7l + 6T tvs.zl = 9g1 tvs.zt
Srodki MN|SW- 10.000 tys.zl (potwierdzenie na kwotg 7.000 tys.zl )
Srodki MN|SW dotacja na zadania zwiqzane z ksztalceniem i rehabilitacjq
leczniczq student6w niepelnosprawnych - 590 tys.zl
fundusze unijne, Srodki z bud2etu Paristwa, Srodki wlasne Uczelni -
(refundowane, po oplaceniu faktur ze Srodk6w wlasnych) - 16.000 tys.zl
koszty poSrednie projektu FANTOMAS -12tys.zl + 2 tvs.z! = 14 tus.zl

Srodki z bud2etu miasta Biatystok - 30 tys.zt
fundusze unijne PO RPW- 151 tys.zt

Bialystok dnia 1 0.09.201 0

Opracowala Kamiiska Gtazy na


