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z obrad 
senatu

z obrad senatu /  zarządzenia  jm rek tora

Senat na zwyczajnym posiedzeniu 26 października 
2011 r. podjął następujące uchwały:

> Nr 438 w sprawie przyjęcia sprawozdania  z działalno-
ści komisji do spraw nauki  
Senat przyjął sprawozdanie z  działalności komisji do 
spraw nauki. 

> Nr 439 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności 
komisji do spraw kształcenia 
Senat przyjął sprawozdanie z działalności komisji do 
spraw kształcenia.

> Nr 440 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności 
komisji do spraw  studenckich
Senat przyjął sprawozdanie z działalności komisji do 
spraw studenckich.

> Nr 441 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności 
komisji do spraw  budżetu i finansów
Senat przyjął sprawozdanie z działalności komisji do 
spraw budżetu i finansów.

> Nr 442  w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej rozwią-
zania stosunku pracy z  nauczycielem akademickim mia-
nowanym na czas nieokreślony.
Senat  wyraził pozytywną opinię dotyczącą rozwiązania 
stosunku pracy  z mgr. Alicją Maciarz – nauczycielem 
akademickim  mianowanym na czas nieokreślony, na 
podstawie art. 125 ustawy Prawo o szkolnictwie wyż-
szym oraz § 116 ust. 2  i ust. 3 pkt 4 Statutu Uniwersy-
tetu Zielonogórskiego.

> Nr 443 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej rozwiąza-
nia stosunku pracy z nauczycielem akademickim  miano-
wanym na czas nieokreślony. 
Senat wyraził pozytywną opinię dotyczącą rozwiązania 
stosunku pracy z mgr inż. Andrzejem Szablewskim - na-
uczycielem akademickim mianowanym na czas nieokre-
ślony, na podstawie art. 125 ustawy Prawo o szkolnic-
twie wyższym oraz § 202 ust. 3 Statutu Uniwersytetu 
Zielonogórskiego przyjętego uchwałą nr 419 Senatu 
Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 28.09.2011 r. w 
związku z § 121 ust. 3 i § 205 ust. 3 Statutu Uniwersyte-
tu Zielonogórskiego przyjętego uchwałą nr 111 Senatu 
Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 31.05.2006 r.

> Nr 444  w sprawie zatwierdzenia  wyboru podmiotu 
uprawnionego do badania sprawozdania finansowego 
Uniwersytetu Zielonogórskiego za okres 01.01.2011 r. – 
31.12.2011 r. 
Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego zatwierdził wybór 
Firmy Auditingu i Rachunkowości FAIR Spółka z o.o. z 
siedzibą w Zielonej Górze (65 – 484) przy ul. Sikorskiego 

4 do badania sprawozdania finansowego Uniwersytetu 
Zielonogórskiego za okres  01.01.2011 r. – 31.12.2011 r. 

> Nr 445 w sprawie przeniesienia wartości funduszu inwe-
stycyjnego na fundusz zasadniczy Uczelni  oraz zniesie-
nia funduszu inwestycyjnego. 
1.  Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego wyraził zgodę 

na przeniesienie wartości funduszu inwestycyjnego 
w wysokości 1 772 761,83 zł utworzonego uchwałą 
Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego nr 321 z dnia 
8 czerwca 2005 r. w sprawie podziału zysku netto 
osiągniętego przez Uniwersytet Zielonogórski w 2004 
r. – na fundusz zasadniczy Uczelni.

2.  Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego zniósł fundusz 
inwestycyjny, o którym mowa w ust. 1.

> Nr 446 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieru-
chomości.
Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego wyraził zgodę 
na sprzedaż położonych w Lubiatowie i zabudowanych 
dwoma budynkami stanowiącymi Ośrodek Szkolno-Wy-
poczynkowy: nieruchomości gruntowej będącej w użyt-
kowaniu wieczystym Uniwersytetu Zielonogórskiego, 
oznaczonej jako działka nr 225 o powierzchni 4.223 
m2, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy we 
Wschowie księga wieczysta KW 14033 oraz nierucho-
mości gruntowej stanowiącej własność Uniwersytetu 
Zielonogórskiego, oznaczonej jako działka nr 14/5 o po-
wierzchni 2.100 m2 , dla której prowadzona jest przez 
Sąd Rejonowy we Wschowie księga wieczysta KW 13548, 
o łącznej wartości rynkowej 2 040 944,00 zł.

> Nr 447 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych. 
Senat wyraził zgodę na utworzenie na Wydziale Elek-
trotechniki, Informatyki i Telekomunikacji studiów po-
dyplomowych Projektowanie systemów z odnawialnymi 
źródłami energii.

zarządzenia 
jm rektora

JM Rektor wydał zarządzenia:

> Nr 70 z dnia 17 października 2011 r. w sprawie powo-
łania Odwoławczej Komisji Stypendialnej studentów na 
rok akademicki 2011/2012
JM Rektor niniejszym zarządzeniem powołał Odwoław-
czą Komisję Stypendialną Studentów na okres do 31 
sierpnia 2012 r. w składzie:
1. Kaja Drzymała - studentka Wydziału Pedagogiki, So-

cjologii i Nauk o Zdrowiu,
2. Danuta Krawczyk - studentka Wydziału Humanistycz-

nego, 
3. Iwona Lizoń - studentka Wydziału Pedagogiki, Socjo-

logii i Nauk o Zdrowiu, 


