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U N I W E R S Y T E T  Z I E L O N O G Ó R S K I   N r  6  ( 2 1 7 )   c z e r w i e c  2 0 1 4

Z  OBRAD SENATU

Z  o b R A D  s e n A t U
__Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego na zwyczajnym 

posiedzeniu w dniu 7 maja 2014 r. podjął następujące 
uchwały:

__Nr 269 w sprawie nadania profesorowi Krzysztofowi 
Pendereckiemu tytułu doktora honoris causa Uniwersy-
tetu Zielonogórskiego

__Nr 270 w sprawie opinii dotyczącej nadania prof. dr. 
hab. inż. Leszkowi Rutkowskiemu tytułu doktora honoris 
causa Akademii Górniczo-Hutniczej

__Nr 271 zmieniającą uchwałę nr 119 Senatu UZ z dnia 29 
maja 2013 r. w sprawie przyjęcia warunków i trybu re-
krutacji na studia wyższe w roku akademickim 2014/2015 
– zmieniono załącznik nr 7 – Wydział Matematyki, Infor-
matyki i Ekonometrii

__Nr 272 zmieniającą uchwałę nr 561 Senatu UZ z dn. 
30.05.2012 r. w sprawie zasad uruchamiania specjalności 
na kierunku studiów. Wprowadzono następujące zmiany:

1. § 1 ust. 3 uchwały otrzymał brzmienie:

„3. Na studiach nie uruchamia się specjalności w przypad-
ku przyjęcia na specjalność mniej niż 25 osób na studiach 
pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich 
oraz mniej niż 15 osób na studiach drugiego stopnia.”

2. § 1 ust. 4 uchwały otrzymał brzmienie:

„4. W przypadku mniejszej liczby studentów niż określona 
w ust. 3, o uruchomieniu specjalności decyduje Rektor na 
wniosek Dziekana.”

__Nr 273 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieru-
chomości:

„§ 1
Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego wyraża zgodę na 
sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących wła-
sność Uniwersytetu Zielonogórskiego, położonych w Zie-
lonej Górze przy ul. Prostej, obejmujących następujące 
działki:

L.P Numer 
działki

Numer 
obrębu 

m. Zielo-
na Góra

Po-
wierzch-
nia [m2]

Wartość 
rynkowa 

[zł]

 Numer księgi 
wieczystej

1 162/1 21 3944 651.391,00 ZG1E/00047230/8

2 162/2 21 3548 658.331,00 ZG1E/00047230/8

3 162/33 21 1813 269.524,00 ZG1E/00047230/8

4 162/34 21 1211 180.039,00 ZG1E/00047230/8

- o łącznej wartości rynkowej 1.759.285,00 zł.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

__Nr 274 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieru-
chomości:

„§ 1
Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego wyraża zgodę na 
sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność 
Uniwersytetu Zielonogórskiego, położonej w Zielonej Gó-
rze przy ul. Prostej, w obrębie 21, obejmującej działkę 
nr 162/35 o powierzchni 9714 m2, dla której prowadzona 
jest księga wieczysta KW ZG1E/00082222/6, o wartości 
rynkowej 1.551.000,00 zł.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

__Nr 275 w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie 
kredytu inwestycyjnego dla zadania inwestycyjnego pod 
nazwą „Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu 
Zielonogórskiego”. Podjęta uchwała brzmi:

„§ 1
Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego wyraża zgodę na 
ustanowienie hipotek do łącznej wysokości 28.800.000,00 
PLN na rzecz banku wyłonionego w drodze postępowania 
przetargowego, na nieruchomościach zabudowanych po-
łożonych w Zielonej Górze:

1)  przy ul. Szafrana 21, oznaczonej jako działka 192/17, 
dla której prowadzona jest księga wieczysta KW ZG1E 
00078667/6 oraz 

2)  przy ul. Szafrana 19, oznaczonej jako działka 192/13, 
dla której prowadzona jest księga wieczysta KW ZG1E 
00078668/3 oraz

3)  przy ul. Wiśniowej 10a, oznaczonej jako działka 56, 
dla której prowadzona jest księga wieczysta KW ZG1E 
00047501/9 oraz

4)  przy ul. Monte Cassino 21b, oznaczonej jako działka 
161, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW 
ZG1E/00053878/7 oraz

5)  przy Al. Wojska Polskiego 69, oznaczonej jako działka 
162/30, dla której prowadzona jest księga wieczysta 
KW ZG1E/00082225/7,

- jako zabezpieczenie kredytu inwestycyjnego dla zada-
nia inwestycyjnego pod nazwą „Park Naukowo-Techno-
logiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego” w wysokości 
14.400.000,00 PLN.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”


