
ZARZĄDZENIE NR 120/2014 

REKTORA 

PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE 

z dnia 22  grudnia 2014 r. 

w sprawie zmiany projektu planu rzeczowo-finansowego na rok 2015 z dnia 11.12.2014 roku 

Na podstawie art. 9 pkt 1 i art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

18  grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych 

(Dz. U. z 2012 r. poz. 1533) w związku z art. 100 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo 

o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) oraz § 33 ust. 3 pkt 1 statutu 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie, stanowiącego załącznik do uchwały 

Nr 174/III/III/2007 Senatu PWSZ w Koninie z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia statutu 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie (z późn. zm.) 

zarządza się, co następuje: 

§ 1 

1. Wprowadza się następujące zmiany do projektu planu rzeczowo – finansowego na 2015 rok: 

„W Dz. I Przychody i koszty” 

- w pozycji „dotacja z MNiSW” kwotę 19.974.500,- zmienia się na 20.139.000,- 

- w pozycji „pozostałe przychody operacyjne – wynagrodzenie płatnika, darów, przekazań, 

odszkodowań kwotę 64.000,- zmienia się na 85.348,- 

- w pozycji „wyposażenie obiektów” kwotę 80.000,- zmienia się na 110.000,- 

- w pozycji „zakup pomocy dydaktycznych” kwotę 100.000,- zmienia się na 130.000,- 

- w pozycji „zakup książek kwotę 50.000,- zmienia się na 71.500,- 

- w pozycji „remonty, naprawy” kwotę 300.000,- zmienia się na 640.000,- 

- w pozycji „monitoring, ochrona, administracja węzłem cieplnym kwotę 193.000,- zmienia 

się na 273.000,- 

- w pozycji „podatki i opłaty” kwotę 15.000,- zmienia się na 247.700,- 

- w pozycji „koszty promocji poprzez  działalność sportową AZS” kwotę 40.000,- zmienia się 

na 45.000,- 

- w pozycji „koszty finansowe - odsetki od należności dla DANBUD oraz odsetki od kredytu 

(kwota w przypadku zapłaty 100% roszczeń DANBUDU i konieczności wzięcia kredytu) kwotę 

1.300.000,- zmienia się na 40.035,- 

 

„W Dz. V Nakłady na środki trwałe i inwestycje” 

- wydatki na zakup środków trwałych: kwotę 100.000,- zmienia się na 335.205,- 

- wydatki na inwestycję: kwotę 96.500,- zmienia się na 191.500,- 

 

Wobec powyższego wprowadza się nowy tekst jednolity projektu planu rzeczowo-finansowego 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na rok 2015, stanowiący załącznik do zarządzenia. 

§ 2 

Do czasu zatwierdzenia rocznego planu rzeczowo-finansowego przez Senat PWSZ w Koninie, 

podstawą prowadzenia samodzielnej gospodarki finansowej w 2015 r. jest zmieniony projekt planu 

rzeczowo-finansowego na 2015 r., o którym mowa w § 1. 



§ 3 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kanclerzowi. 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

         REKTOR 

/-/prof. zw. dr hab. Mirosław Pawlak 

RADCA PRAWNY 

/-/Katarzyna Klapsa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


