
Uchwała Nr 17/2012/2013

Senatu Akademii Wychowania Fizycznego

Józefa Piłsudskiego w Warszawie

z dnia 23 października 2012 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytów w postaci linii celowych

§ 1

Działając na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. 
U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) w związku z  § 41 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 pkt 6 i 29 Statutu 
Akademii  Wychowania  Fizycznego  Józefa  Piłsudskiego  w  Warszawie,  Senat  Uczelni,  na  wniosek 
Prorektora ds. ogólnych, prof. J. Sadowskiego, wyraża zgodę na:

1. Zawarcie z Bankiem umowy kredytu o linię celową w kwocie 3 782 457,02 złotych (słownie: trzy 
miliony siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt siedem złotych 02/100) na okres 
do 4 miesięcy od dnia jej  uruchomienia, z przeznaczeniem na finansowanie wydatków bieżących 
(finansowanie  pomostowe)  Wydziału  Wychowania  Fizycznego  i  Sportu  w  Białej  Podlaskiej 
związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Regionalny Ośrodek Badań i Rozwoju w Białej 
Podlaskiej”.

2. Zawarcie z Bankiem umowy kredytu o linię celową w kwocie 450 998,02 złotych (słownie: czterysta 
pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych 02/100) na okres do 36 miesięcy od 
dnia jej uruchomienia z przeznaczeniem na finansowanie wkładu własnego Wydziału Wychowania 
Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej w projekcie pn.: „Regionalny Ośrodek Badań i Rozwoju 
w Białej Podlaskiej”.

3. Zawarcie z Bankiem umowy kredytu o linię celową w kwocie 2 981 048,57 złotych (słownie: dwa 
miliony dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści osiem złotych 57/100) na okres do 4 
miesięcy  od  dnia  jej  uruchomienia,  z  przeznaczeniem  na  finansowanie  wydatków  bieżących 
(finansowanie  pomostowe)  Wydziału  Wychowania  Fizycznego  i  Sportu  w  Białej  Podlaskiej 
związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Akademickie Centrum Edukacji Prozdrowotnej 
i Rehabilitacji w Białej Podlaskiej. Budowa Hali Sportowo-Widowiskowej”.

4. Ustanowienie  niezbędnych  form  zabezpieczenia  spłaty  kredytów  zaciągniętych  na  podstawie 
wymienionych wyżej umów.

5. Senat upoważnia Prorektora ds. Ogólnych Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego do 
podpisania  wymienionych  wyżej  umów kredytowych,  dokumentów niezbędnych  do ustanowienia 
zabezpieczeń spłaty kredytu oraz innych dokumentów niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały 
Senatu  oraz  wyraża  zgodę  na  ujęcie  kosztów  realizacji  umowy  kredytowej  oraz  ustanowienia 
zabezpieczeń spłaty kredytu w planach rzeczowo-finansowych AWF Warszawa na lata 2012 i 2013.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                           PRZEWODNICZĄCY
                                                                                       Senatu AWF w Warszawie

Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz


