
Uchwala nr 1176
Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku

zdnia2l grudnia 20ll r.

w sprawie planu rTecx,owo-finansowego
Uniwersvtetu w Bialvmstoku na rok 2012

QI

Na podstawie art. I 00 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie
wylszym (Dz. tJ. Nr 164 poz. 1365 z p62n. zm.) w zwiqzku z art. 52 ust- 2

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U' Nr 157 poz'

1240 z p62n. zm.) Senat Uniwersytetu w Biatymstoku uchwala plan rzeczowo-

finansowy narok2012 stanowi4cy Zalqcznik do niniejszej Uchwaly.

$2

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podpisania.

za Przewodniczqcego
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rrl. M Slloctor.skicj_Ciurie 14

l5-()97 B iatystok
zalqcznik do uchwaly nr
1176 Senatu UwB z dnia

21 12 2011 t.

(pieczqtka uczelni)

nazwa uczelnl

Plan rzeczowo-finansowy n 2012 r'

Dziaf f, Rachunek zysk6w i strat - w tysi4cach zlotych z iednym znakiem po przeci

WYSZCZEGOLNIENIE Plan na 20l2rok

I 2

A. Prrychody z dzialalnosci operacyjnej (02+21) OI 133 731,0

Przychody z podstawowej dzialalnosci operacyinej (03+10+19+20) 02 125 698,9

Przychody ogolem z dzialalno3ci dydaktycznej (04+05+06+08) 03 120 163,0

z tego

dotacje z budzetu paf stwa 04 68 825,5

SiodkEFu zrt6w jednostek samorzqdu terytorralnego lub lch
05

oplaty za Swiadczone uslugi edukacyjne 06 27 289,8

w tym na studiach niestacjonarnych o7 23 963,9

pozostale 08 24 047 ,7

w tynl 6rodki zagraniczne oraz wsp6lfi nansowanie krajowe 09 17 108,8

Przychody og6lem z dzialalno(ci badawczej (l I +12+ l3+15+16+17) t0

z tego

dotacje na fi nansowanie dzialalnoSei statutowej ll 2 500,0

3ioalT na realltaQg projekt6w finansowanych przez NctsrR oraz

NCN
12 2 500,0

6rodki na finansowanie wsp6lpracy naukowej z zagranic4 349,9

w tym zagraniczne 6rodki finansowe niepodlegajqce zwrotowi t4 349,9

sprzedaz pozostalych prac iuslug badawczych i rozwojowych t5 140,0

$od[f na reali-eEg program6w lub przedsigwziQe okreslonych przez

Ministra
l6 46,0

POZOSnTe
t7

w tym Srodki zagraniczne oraz wsp6lfi nansowanie krajowe t8

Prrychody ogolern z dzialalno6ci gospodarczej wyodrqbnionej l9

Kosz wytworzenia 6wiadcze6 na wlasne potrzeby jednostki 20

Pozostale przychody (22+23) 2l I 032,1

Przychody ze sprzedazy towar6w imaterial6w 22 150,0

Pozostale przychody operacyjne 23 7 882,1



cd.dzialul. Rachunek zysk6w i strat - w tysiEcach zlotych zjednym znakiem po

orzecinku

WYSZCZEGOLNIENIE Plan na 2012 rok

I 2

B. KoszW dzialalno6ci operacyinei (25+42) 24 134 181.0

Koszty podstawowej dzialalnosci operacyjnej (37) 25 133 731,0

Amonyzacja 26 6 900,0

Zuzycie materialow i energii 2',7 8 496,0

Uslugi obce 28 8 208,8

Podatki i oplaty 29 220,7

Wynagrodzenia 30 84 408,6

w tym wynikajEce ze stosunku pracy 3l 73 941 ,6

Ubezpieczenia spoleczne i inne Swiadczenia na rzecz pracownik6w 32 't7 832.9

Pozostale koszty rodzajowe 3l 7 664,0

w tym aparatura naukowo-badaw cza 34 1222,0

Og6lem koszty todzalowe (26+27 +28+29+30+32+33) 35 133 731,0

Zmiana stanu produkt6w ( +, - ) 36

Og6lem koszty wlasne podstawowej dzialalnosci operacyjnej (35+36) 37 133 731,0

z tego

dzialalnodci dydaktycznej 38 128 195,1

w rym lkwota odpisu na wlasny lundusz stypendialny 39

dzialalnoSci badawczej 40

dzialalno6ci gospodarczej $TodrgbnioneJ 4l

Pozostale koszty (43+44) 42 450,0

Wartosi sprzedanych towar6w i material6w 43 400,0

Pozostale koszty operacyjne 44 50,0

C. Zysk (strata) z dzialalnoSci operacyjnej (01-24) 45 450,0

D. Przychody finansowe 46 550,0

E. Koszty finansowe 4'l 100,0

F. Zysk (strata) z dzialalnoSci (45+46-47) 48 0,0

G. Wynik zdarzeft nadzwyczajnych (50-51) 49 0,0

Zyski nadz*ryczajne 50

Straly nadzwyczajne 5l

H. Zysk (strata) brutto (48+49) 52 0,0

I. Podatek dochodowy 53

J. Pozostale obowi4zkowe zmniejszenie zysku (zwigkszenie straty) 54

K. Zysk (strata) netto (52-53-54) 55 0,0



Dzial ll. Fundusz pomocy materialnej dla student6w i doktorant6w w tysi4cach zlotych zjednym znakiem po

WYSZCZEGOLNIENIE Plan na 2012 rok

stan funduszu na poczqtek roku 0l 1 000,0

w rym z dotacii budzetu pafstwa 02 1 000,0
zwigkszenia o96lem (0, +06+07+08) 03 15 379,8

z tego

dotacia z budzetu pafistwa 04 12 947 .0

oomoc materialna dla doktorant6w 05 621,5

oplaty za korzystanie z dom6w studenckich 06 1 701 ,5

oplaW za korzystanie ze stol6wek studenckich 07 17 .5
inne przychody 08 7'13.8

zmnieiszenia og6lem 09 16 379,8

w tym

dla student6w ( I l+ l2+l 3+14+ l5+ l6+ l7+18+19) l0 1 3 716,3

zlego

stypendia socjalne 7 291,5

stypendia specjalne dla os6b niepelnosprawnych t2 31 0,0

stypendium za wyniki w nauce lub sporcie l3

stypendium rektora dla najlepszych student6w t4 5 201,0

stypendium ministra za osi4gnigcia w nauce l5 700,8

stypendium ministra za wybitne osi4gnigcia

sportowe
16 1 3,0

stypendium na *yZywienie 1'.?

stypendium mieszkaniowe 18

zapomogl l9 200,0

dla doktorant6w (2 l +22+23+24+25+26+27 +28) 20 703,6

z lego

stypendia socjalne 2l 23,0

zapomogi 22 20,o

stypendium za wyniki w nauce 23

stypendium dla najlepszych doklorantow 635,6

stypendium na wyzywienie ,!.)

stypendium mieszkaniowe 26

stypendium specjalne dla os6b

nienelnosorawnvch
27 25,0

stypendium ministra za wybitne osi4gnigcia 28 0,0

koszty utzymania dom6w i stol6wek studenckich 29 1934,0

w tym

wynagrodzenia 30 707 ,0
skladlfl na ubezpreczenra spoleczne I runousz

3l 156,5

remonty i modernizacja 32 215,0

koszty realizacji zadah zwi4zanych z pEyznawaniem i 33 25.9

Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01-03-0q) 34 0,0

w tym z dotacii bud2etu panstwa 35



Dzial lll. Pozostale flndusze uczelni - w tysiqcach zlotych zjednym makiem po przecinku

WYSZCZEGOLNIENIE Plan na 2012 rok

I

N

stan funduszu na poczqtek roku 0l 106 240,3

zwigkszenia og6lem 02 4,0

w tym

odpisy z zysku netto 03

r6wnowartoSi zakoiczonych i oddanych do uzytkowania inwestycji

budowlanych
04

aktualizacja wyceny Srodk6w trwatych 05 4,0

zlnnteJszenla ogorcm 06 2 300,0

w tym
pokrycie straty netto 0't

aktualizacja wyceny Srodk6w trwalych 08

stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06) 09 103 944,3

f i i+E.t;
=N

stan funduszu na poczqtek roku l0 1 990,7

zwigkszenia og6lem ll 4 357 ,2

zmniejszenia og6lem t2 4 225,8

stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+l l-12) 2 't22,1

2>,

='92=j;

saan funduszu na poczqt€k roku t4 78,6

zwigkszenia og6lem l5

w tym kwota odpisu w cigiar koszt6,rt dzialalnosci dydaktycanej l6 0,0

zmniejszenia og6lem 1'7 78,6

stan funduszu na koniec okresu sprawozdawcz€go (14+15-17) l8 0,0

-NE
3.=
E.R

t

stan funduszu na poczqt€k roku * l9

zwigkszenie og6lem 20

zmniejszenie og6lem 2l

stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-21) 22 0,0

Inne fundusze tworzone na podstawie odrQbnych ustaw

stan funduszu na poczqtek roku

zwigkszenie ogolem 24

zmniejszenie og6lem 25

stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25) 26 0,0
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Dzial V. Informacje rzeczowe i uzupelniaj4ce

WYSZCZEGOLNIENI E
Jednostka

miary
Plan na 2012 rok

2 3

Liczba studentow og6lem (02+04) 0l osooy 15150

z tego

studi6w stacjonarnych 02 osoDy
9 050

w tym nowo przyjQtych 03 osoby
3 800

studiow niestacjonarnych 04 osoby
6 100

w tym nowo przyjgtych 05 osoby
2 330

Liczba student6w otrzymuj4cych stypendia z funduszu pomocy materialnej dla
student6w i doktorant6w 06 osoby

4 500
Liczba doktorant6w otrzymuj4cych stypendia z funduszu pomocy materialnej dla
student6w i doktorant6w

0'7 osoby '160

Liczba miejsc w domach studenckich 08 miej sca
648

Liczba uczestnik6w studi6w doktoranckich os6lem 09 osoby
360

w tym uczestnik6w stacjonamych studi6w doktoranckich 10 osoby
120

Liczba uczestnikow studidw doktoranckich pobierajqcych stypendium
doktoranckie ll osoby

18

Kwota slypendi6w doktoranckich t2 tys. zl
324.0

Koszty remont6w budynk6w i Iokali oraz obiekt6w inzynierii lqdowej i wodnej
(z wyjAtkiem dom6w i stol6wek studenckich)

l3 tys. zl
1 149.2

Naklady na rzeczowe aktywa trwale 14 rys. zr
125 437 .2

w tym naklady na urz4dzenia techniczne i maszyny, 6rodki transportu i rnne
' srooKl trwale l5 Iys. zl

6 960.2

1\. I

(nnie. nuq*lo, lclcfon.

rma,l osol,y spo'adahccj)

Biatyslok 2'l .12.2011
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pfan ZADAN TNWESTYCYJNYCH na rck2012, t'r' 
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tn

Zal4cznik d o plan u rzeczow o f i na nsowego na r ok 20 1 2 z dnia 21 . 1 2.2

opracowanie na dziefi 06.12.2011 wersia ll

L.P. NAZWA ZADANIA
NAKI.ADY
(w tys. zl)
Warto6ci
szacunkowe

UWAGI:

1 2 3 4

1.

Wydzial Pedagogiki i Psychologii

l.Budowa auli dydaktyczno-
widowiskowej na 300 miejsc dla
potrzeb Wydzialu Pedagogiki i

Psychologii ul. Swierkowa
Kontynuacja inwestycji

5.400,00 Srodki MN|SW-
5.050,00 tys.zl

Srodki wlasne
Wydzialu 350,00
tys. zl

z-

Wydzial Prawa

1 .Rozbudowa budynku dydaktycznego
wraz z parkingami iinfrastrukturq
Kontynuacja inwestycji

1.000,00 Srodki MN|SW
Pozwolenie na
budowg wa2ne do
26.Q6.2013 r.

(budowa
przerwana)

J.

Budynek Administracyjno-
Dydaktyczny przy ul. M. Sklodowskiej
-Gurie 14

l.Wymiana windy
Kontynuacja inwestycji

2.Wykonanie elewacji budynku
Kontynuacja rob6t

926,00

1.746,O0

Srodki MN|SW

Srodki MNiSW

4.

Budowa Kampusu Uniwersytetu w
Bialymstoku

Roboty budowlano-monta2owe
Kontynuacja inwestycji

107.200,00

Fundusze Unijne:
9.7.761 tys.zl
Srodki wlasne
Uczelni:
9.439 tys.zt w tym
VAT 9.320,00 tys.zl

Wydzial Historyczno-Socjologiczny
Wydzial Filologiczny
Plac Uniwersytecki 1

1 .Wykonanie kanalizacii deszczowei Srodki wlasne
I



Roboty budowlane
Kontynuacja inwestycji

120,00 Uczelni

WydziaN Ekonomiczno-lnformatyczny
wWilnie

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

1.000,00

Srodki MN|SW-
900 tys.zl
Srodki wlasne
Uczelni 100,00
tys. zl

Budynki Uniwersytetu w Bialymstoku

Wykonanie instalacji p.po2. hydrant6w
wewngtrznych w obiektach Uczelni
Kontynuacja inwestycji

120,00 Srodki wlasne
Uczelni

9.

Wydzial Biologiczno-Ghemiczny

Stacja terenowo-badawcza w
Gugnach

Wykonanie rob6t budowlanych oraz
wyposa2enia (rozbudowa)
Kontynuacja inwestycji 780,00 Srodki MN|SW

10.

O6rodek Wypoczynkowy ,,Narew" w
Ploskach

l.Przebudowa szamba przy saunie

2.Wykonanie ogrodzenia pzy domku
nr.30

50,00

3,00

Srodki wlasne
Uczelni

Srodki wlasne
Uczelni

11.

Dom Studenta Nr 1 ul.Zeromskiego

Rozbudowa monitoringu 12,00 Srodki wlasne
Uczelni

12.

Wykonanie instalacji alarmowej w
budynkach :

l.Wydzialu Prawa
2.Wydzialu Ekonomii i Zarzqdzania
3.Wydzialu Filologiczny i \At!dzialu
Historyczno-Socjologiczny - Plac
Uniwersytecki, ul. Liniarskiego
(dokumentacja projektowa oraz roboty
budowlane)

120,00 Srodki wlasne
Uczelni- 60,00
tys. zl
Srodki wlasne
Wydzial6w -
60,0Otys.zl



Razem:
W tym: - fundusze Unijne PORPW,POI|S

- Srodki wlasne Uczelni dot.Kampusu
w tym VAT - 9.320,00 tys.zl

- Srodki wlasne Uczelni
- Srodki wtasne Wydzialow
- Srodki MN|SW

Bialystok dnia 06.12.201 1

Opracowala Gtazyna Kamifi ska

118.477,00 tye.zl
97.761,00 tys.zl
9.439,00 tys.zl

465,00 tys.zl
410,00 tys.zl

10.402,00 tys.zl

K

mgr A sla
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PLAN ROBOT REMONTOWYCH ORAZ CZYNNOSCI KONSERWACYJNYCH
WYNIKAJACYCH Z PRZ,EGL4DOW WYMAGANYCH PRAWEM
BUDOWLANYM NA 2OT2 ROK
Zal qcznik do p I anu r ze czow o - finansowe go na r ok 20 | 2 z dnia 2 | . | 2.20 | |
oDracowanie na dzieh 06.12.2011 r. wersia II

L.P. NAZWA OBIEKTU
ZAKRES RZECZOWY ROB6T

Szacunkowa
wartoSd
rob6t brutto
(w tvs. zl)

Uwagi

I 2 3 4
,l WYDZIAI- PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII

ul. Swierkowa 20

I . Remont pomieszczeh: hol parteru, I pigtra, II
pigtra budynku 6wiczeh wraz ze schodami
(poloZenie terakoty na holach i schodach,
wymiana porgczy schodowych, poloZenie
suchego tynku na Scianach z konstrukcji
drewnianej, szpachlowanie, malowanie, monta:Z
sufit6w podwieszanych, wymiana instalacji
elektrycznej). Remont Sali wykladowej nr 126,
pomieszczeri pracowniczych nr 130,13 1

budynku 6wiczeh, wymiana pozostalych drzwi
wejSciowych mieszcz4cych sig na holach I, II
pigtra budynku dydaktycznego oraz parteru, I i
II pigtra budynku iwiczeri, remont pomieszczei.r
nr 7, 8 w budynku dydaktycznym celem
dostosowania ich do pomieszczeri
przeznaczony ch na dziekanaty.

2. Remont pomieszczefi i wymiana drzwi w
Centrum Edukacji Nauczycieli oraz w cz. A,
celem zapewnienia warunk6w ewakuacj i.

400,00

I 1,00

Sr. wl. Wydzialu

Uruchomienie
procedury
przetargowej po
oddaniu auli do
u2ytkowania

Zalec. p. poZ.

Razem: 411,00

2. WYDZIAL F'ILOLOGICZNY
Pl, Uniwersytecki 1

l. Naprawa schod6w wewngtrznych, wypelnienie
ubytk6w stopni, wykonanie porgczy (zalecenie
przegl4du technicznego).

2. Remont pokoi nr 62 i nr 159.
3. Remont przewod6w kominowych w celu

przywr6cenia ci4gu wentylacj i grawitacyjnej
pom. 111,47,39.

ul. Liniarskiego 3

4. Remont schod6w przed wejSciem
ewakuacyjnym budynku.

10,00

15,00
2,00

9,00

Sr wl. Wydzialu

wl. Wydzialu
wlasne Uczelni

Sr
br

Sr wlasne Uczelni

Razem: 36,00



3. WYDZIAI, HISTORYCZNO-
SOCJOLOGICZNY
Pl. Uniwersytecki 1

l. Naprawa schod6w wewngtrznych, wypelnienie
ubltk6w stopni, wykonanie porgczy (zalecenie
prze gl4du technicme go).

2. Remont Sali wykladowej nr 121 , holu parteru,
holu I pigtra, holu II pigtra, holu nowej czgSci
Instltutu Sociologii.

10,00

25,00

Sr. wl. Wydzialu

Razem: 35,00

4. WYDZIAL EKONOMII I ZARZADZANIA
ul. Warszawska 63

Wymiana drzwi ewakuacyjnych od strony ul.
Warszawskiej i na patio w celu zapewnienia
wlaSciwego kierunku ewakuacl i.

29,00

Sr. wl. Wydzialu

Zalec. p.poZ

Razem: 29,00

5. Budynek Administracyj no-Dydaktyczny
ul. M. Sklodowskiej -Curie 14

1. Wymiana okien lub montaZ lufcika w Centrum
Rekrutacj i.

2. Remont pomieszczef (w tym remont toalet na III
pigtrze), wymiana na hermetycme drzwi do
pomieszczeri UPS i rozdzielni elektrycznej w
piwnicv budynku.

2,00

48,00

Sr. wlasne Uczelni,
w tym zakup
material6w.

Razem: 50,00

6. WYDZTAN, MATEMATYKI I INFORMATYKI
ul. Sosnowa 64

Wymiana starych opraw oSwietleniowych w
budynku.

3,00

Sr. wlasne Uczelni

Razem: 3,00

't. WYDZIAI, BIOLOGICZNO-CHEMICZNY

INSTYTUT BIOLOGII
ul. Swierkowa 20B

l. Remont kanalizacji zewngtrznej muzeum.
2. Rozbudowa baterii kondensator6w.

10,00
3,00

Sr. wlasne Uczelni

Razem: 13,00

8. WYDZIAI, BIOLOGICZNO-CHEMICZNY
INSTYTUT CHEMII
Al. Pilsudskiego l114

MontaZ drzwi p.poz oddzielaj4cych klatkg schodowq
od holu oarteru. 10.00

Sr. wlasne Uczelni

Razem: 10,00



9. WYDZIAI, PRAWA
ul. Mickiewicza I

L Remont pomieszczen. Wykonanie boazerii:
gl6wny hol wejSciowy, gl6wna klatka schodowa,
hol parteru, I i II pigtra w prawej czg5ci
budynku, klatka schodowa do bufetu. Likwidacja
szklanych drzwi przed pok. | 0l i 105. Ulo2enie
paneli podlogowych na w4skim holu I i II pigtra
w prawej czg6ci budynku

2. Remont pomieszczeh: klatka schodowa od ul.
Elektrycznej (zabudowa kanal6w
wentylacyjnych i pomalowanie, sala nr 31 1

(malowanie i monta2 sufitu podwieszanego
d2wigkochlonnego), sala nr 21 1, 307,309
(malowanie), sala nr 213 (malowanie, wymiana
wykladziny dywanowej na PCV, wymiana rolet
pionowych), pokoje nr 203, 204,205,206
(malowanie i wymiana wykladziny). Wymiana
drzwi w pok. 212 i 310.

3. Wymiana gresu na schodach wejSciowych do
budynku od parkingu przy ul. Elektrycznej (w
strong wqskiej klatki schodowej) wraz z
montazem podgrzewania schod6w. Remont
ogrodzenia od strony ul. Mickiewicza i
Podlaskiego Urzgdu Wojew6dzkiego. Naprawa
nawierzchni z polbruku.

Wggorzewo

Remont hangaru (wymurowanie i otynkowanie
Scianek dzialowych oraz pomalowanie Scian,

poloZenie gresu po wczeSniejszym wykonaniu
izolacji przeciwwilgociowej i termicznej, montaz
sufitu podwieszanego ocieplonego styropianem
po wczeSniej szym wykonaniu izolacji
przeciwwilgociowej.

338,00

s8,00

34,00

35,00

Sr. wl. Wydzialu

Razem: 465,00

10. OSRODEK WYPOCZYNKOWY''NAREW''
PLOSKACH

2.

3.

^

1. Malowanie we\rngtrzne i zewngtrzne
murowanego domku nr 3.

Remont szamba przy budynku stol6wki.
Remont miejscowy instalacji sanitarnej w domku
nr 2l (przeciek na Scianie).
Wykonanie zadaszenia oraz naprawa Sciany przy
wejSciu do budynku magazynu poScieli.

Wykonanie przedluzenia balustrady przy wej6ciu
oraz remont pokycia i orynnowania Swietlicy i
remont 6wietlicy.
Impregnacj a zniszczonych Scian zewngtrznych
oraz naprawy taras6w i balustrad w domkach nr
1,2.4,5,6,7,10,22.

o.

1 1,00

5,00
2,00

3,00

1 1,00

20,00

Sr. wlasne Uczelni,
w tym zakup
material6w



7. Remont pomieszczenia sauny: wymiana Sciany

zewngtrmej oraz orynnowania (przeciek),
impregnacja Sciany zewngtrznej. Remont
instalacji eleklrycznej zasilania pieca w saunie.

8. Oczyszczenie i pomalowanie ogrodzenia od
strony wschodniej i zachodniej na dzialce 254.

9. Przedlu2enie podestu przy wejSciu do domku nr
10 z uwagi na wystai4ce konary drzew.

10,00

5,00

2,00

Razem: 69,00

11. BUDYNEK DOMU STUDENTA NR I
ul. Zeromskiego 1

l. Malowanie 25 pokoi studenckich.
2. Malowanie pokoi administracyjnych (3

pokoje), Swietlicy, silowni, pralni i suszami (4
pomieszczenia)

3. Malowanie krat okiennych wok6l patia oraz od
strony cz. ,,A" i ,,C".

4. Malowanie futryn drzwiowych oraz krat
przyokiennych I i II pigtra.

5. Malowanie klatek schodowych ,,B" i ,,C",
piwnicy

6. Usunigcie zawilgocenia Scian w piwnicy cz. ,,A
7. Remont 6cian oporowych obloZonych plytkami

klinkierowymi, a takle podjazdu dla os6b
niepelnosprawnych od strony patia.

8. Usunigcie przyczyn or.v naprawa miejscowa
zapadnigtego polbruku na terenie posesji DS 1 i

DS. 3 przy kratkach kanalizacji deszczowej
(parkingi).

9. Wymiana wykladzin typu tarket w pokojach
studenckich.

101,00
4l,00

10,00

10,00

2s,00

10,00
100,00

10,00

20,00

FPM
w tym zakup
material6w.

Razem: 327.,00

12. BUDYNEK
ul, Pogodna 65

1 . Naprawa posadzek w pomieszczeniach w piwnicy
przy wgLle cieplnym, uzupelnienie Scianek na
wejSciach do kanal6w c.o. wymiana drzwi.

2. Malowanie 2 kuchni studenckich
3. Remont elewacj i budynku.
4. Malowanie lub wymiana ogrodzenia od strony ul.

Pogodnej.
5. Remont przyl4czakanalizacji sanitarnej o dlugoSci

ok. 20 m do posesii przy ul. Pogodnei.

17,00

5,00
I 1,00

5,00

30,00

FPM
w tym zakup
material6w.

Razem: 68,00

| )- BUDYNEK MIESZKALNY
uL Swierkowa 20C

1. Remont przewod6w kominowych w celu
przywr6cenia ci4gu wentylacji grawitacyjnej.

2. Remont mieszkania nr I 1.

s,00

20.00

Sr. wlasne Uczelni



Razem: 25,00

14. DOM STUDENTA NR2
ul. Krakowska 9A

Wymiana drzwiczek tablic rozdzielczy ch instalacj i
elektrycznej na wszystkich kondygnacjach na
metalowe ze wzmocnieniem i zamkiem.

10,00

FPM

Razem: 10,00

15. BUDYNEK MIESZKALNY
ul. Zamenhofa 15

Naprawa obr6bki blacharskiej na plycie balkonowej
nad weiSciem do Alianse Francaise.

3,00

Sr. wlasne Uczelni

Razem: 3,00

16. WYDZIALFIZYKI
ul. Lipowa 4l

Zabezpieczenie dachu baraku. 0,20

Sr. wl. Wydzialu

0,20

CZYNNOSCI KONSERWACYJNE
wyNrKAJA CE Z PRZEGL,{D6W WYMAGANYCH PRAWEM

BUDOWLANYM
17. Badania szczelnoSci instalacji gazowych i gaz6w

technicznych wraz z doszczelnieniem i
konserwaci4 urz4dzefi w obiektach Uczelni:

27,00 Sr. wl. Uczelni

Razem: 21,00

18. l Wykonanie pomiar6w elektrycznych w
wybranych obiektach Uczelni.

2. Usunigcie usterek ujawnionych w trakcie
pomiar6w.

24,00

10,00

Sr. wl. Uczelni

wl. UczelniSr.

Razem: 34,00

19. 1. Kontrola instalacji oSwietlenia ewakuacyjnego
w obiektach uczelni.

2. Usunigcie usterek stwierdzonych w trakcie
kontroli.

10,00

10,00

Sr. wl. Uczelni

: . ,,Jr. wt. uczelnr, w
tym zakup
material6w

Razem: 20,00

20. Badania kominiarskie wentylacji grawitacyj nej
we wszystkich budynkach Uczelni. Wykonanie
zalecefi z protokrikiw kominiarskich,

12,00 Sr. wl. Uczelni

Razem: 12,00

21. Badanie wydajnoSci studni
1. Stacja terenowa w Gugnach.
2. Odrodek Wypoczynkowy w Ploskach.

1,00

I,00
Sr. wl. Wydzialu
Sr. wl. Uczelni



Razem: 2,00

22. Naprawy i inne crynno5ci wynikaj4ce z
pmeglAd6w technicznych, konserwacyjnych i
serwisowvch instalacji i arzqdzefi .

15,00 Sr. wl. Uczelni, w
rym zaKup
material6w

Razem: 15,00

1-J. Budynek Administracyjno-Dydaktyczny
ul. M. Sklodowskiej -Curie 14

Skucie odspojonych od elewacj i tynk6w i
element6w ..2vletek"

3,00

Sr. wl. Uczelni

Razem: 3,00

PLAN OGOI,EM:
wtym:
drodki wlasne Uczelni
Srodki wlasne Wydzial6w
Srodki FPM:

7.661 .,20 tys. zlotych

296,00 tys. zlotych
966,20 tys. zlotych
405,00 tys. zlotych


