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Z O B R A D S E N AT U / Z A R Z ¥ D Z E N I A J M R E K TO R A

Z OBRAD
SENATU
Senat na zwyczajnym posiedzeniu w dniu 23 czerwca
2010 r. podjął następujące uchwały:

Senat postanowił zysk netto osiągnięty przez Uniwersytet Zielonogórski w roku 2009 w wysokości 6.839.815,98
zł przeznaczyć na fundusz zasadniczy.

> Nr 291 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

planu rzeczowo-ﬁnansowego za rok 2009.
Senat przyjął sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo – ﬁnansowego za rok 2009, stanowiące załącznik do
niniejszej uchwały.

> Nr 292 w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-ﬁnansowego na rok 2010.
Senat uchwalił plan rzeczowo-ﬁnansowy Uniwersytetu
Zielonogórskiego na rok 2010, stanowiący załącznik do
niniejszej uchwały.

> Nr 293 w sprawie stawek za realizację godzin ponadwy-

miarowych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
Senat ustalił stawki za realizację godzin ponadwymiaroZielonogórskiego z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie wyrawych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych obożenia zgody na zmianę terminu spłaty kredytu.
wiązujące od roku akademickiego 2010/2011 oraz stawSenat wyraził zgodę na zmianę umowy o kredyt krótkotermiki za realizację godzin ponadwymiarowych na studiach
nowy w rachunku bieżącym nr 46/K/02 z dnia 24 październistacjonarnych oraz niestacjonarnych obowiązujące od
ka 2002 roku w wysokości 5.000.000,00 PLN, zaciągniętego
roku akademickiego 2010/2011, dla osób nie będących
w Banku Millennium S.A., polegającą na przedłużeniu terpracownikami Uniwersytetu Zielonogórskiego.
minu spłaty kredytu do dnia 15 czerwca 2012 roku. Kredyt
przeznaczony będzie na pokrycie zobowiązań płatniczych z > Nr 294 w sprawie stawek za realizację zajęć praktycztytułu prowadzonej działalności statutowej.
nych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na
kierunku pielęgniarstwo.
> Nr 289 w sprawie przyjęcia sprawozdania ﬁnansowego
Podjętą uchwałę Senat ustalił stawkę 25 zł brutto za godziUniwersytetu Zielonogórskiego za rok 2009.
nę realizacji zajęć praktycznych na studiach stacjonarnych
Senat zatwierdził sprawozdanie ﬁnansowe Uniwersyteoraz niestacjonarnych na kierunku pielęgniarstwo dla osób
tu Zielonogórskiego sporządzone na dzień 31 grudnia
nie będących pracownikami Uniwersytetu Zielonogórskiego,
2009 r., składające się z:
obowiązującą od roku akademickiego 2010/2011.
1. Wprowadzenia do sprawozdania ﬁnansowego.

> Nr 288 zmieniająca uchwalę nr 282 Senatu Uniwersytetu

2. Bilansu wykazującego sumy po stronie aktywów i pa- > Nr 295 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej regulaminu
sywów w wysokości 188.472.356,57 zł.
przyznawania indywidualnych nagród Rektora dla pracow3. Rachunku zysków i strat zamykającego się zyskiem
ników niebędących nauczycielami akademickimi.
netto w wysokości 6.839.815,98 zł.
Senat pozytywnie zaopiniował regulamin przyznawania
4. Zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym
indywidualnych nagród Rektora dla pracowników niewykazującego zwiększenia kapitału własnego o kwobędących nauczycielami akademickimi, stanowiący zatę 1.362.811,42 zł.
łącznik do niniejszej uchwały.
5. Rachunku przepływów pieniężnych wykazującym zmniej> Nr 296 w sprawie wyrażenia opinii o utworzeniu studiów
szenie środków pieniężnych o kwotę 388.520,44 zł.
podyplomowych na Wydziale Mechanicznym.
6. Dodatkowych informacji i objaśnień.
Senat wyraził pozytywną opinię w sprawie utworzenia stu> Nr 290 w sprawie podziału zysku netto osiągniętego
diów podyplomowych „Zajęcia komputerowe i techniczne
przez Uniwersytet Zielonogórski w 2009 roku.
w edukacji wczesnoszkolnej” na Wydziale Mechanicznym.

ZARZ¥DZENIA
JM REKTORA
JM Rektor wydał zarządzenia:

JM Rektor ustalił wysokość i warunki wnoszenia opłat
za miejsce w domach studenckich w roku akademickim
2010/2011.

> Nr 39 z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie opłat za
korzystanie z ośrodków wczasowych Uniwersytetu
Zielonogórskiego.
JM Rektor ustalił opłaty za korzystanie z następujących
ośrodków wczasowych Uniwersytetu Zielonogórskiego:
a) ośrodka wczasowego w Łagowie Lubuskim,
b) ośrodka wczasowego w Lubrzy,
c) ośrodka wczasowego w Lubiatowie,
d) ośrodka wczasowego w Karłowie.

> Nr 38 z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie wysokości opłat > Nr 40 z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany reguza miejsce w domach studenckich w roku akademickim
2010/2011
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laminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na
Uniwersytecie Zielonogórskim.

