
Uchwała Nr 45/2009/2010 

Senatu Akademii Wychowania Fizycznego  

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 18 maja 2010 roku 

 

 

w sprawie: zobowiązania dysponentów środków finansowych do redukcji  kosztów podległych im 

jednostek organizacyjnych i rodzajów działalności w roku 2010 
 

Działając na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 4 w związku z ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - 

Prawo o szkolnictwie wyŜszym ( Dz. U. Nr 64 poz.1365 z późn. zm.) , art. 44  ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 i 3 

Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr  157  poz. 1240 z późn zm.) oraz 

§ 50 ust. 2 pkt  w związku z pkt 4 Statutu  AWF w Warszawie,  Senat AWF w Warszawie,  na posiedzeniu 

w dniu 18 maja 2010 roku, po rozpoznaniu wniosku Rektora AWF w Warszawie, uchwala co następuje : 

 

§ 1  

 

1. W związku ze zmniejszeniem kwoty dotacji stacjonarnej, przyznanej dla AWF Warszawa przez 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyŜszego na rok 2010 oraz koniecznością podjęcia przez Senat 

Uczelni decyzji o  uruchomieniu linii kredytowej, Senat Uczelni ustala, Ŝe planowany koszt  

funkcjonowania jednostek organizacyjnych  i rodzajów działalności podporządkowanych 

poszczególnym dysponentom środków finansowych, ustalony w uchwalonym planie rzeczowo- 

finansowym Uczelni na rok 2010, stanowi nieprzekraczalny limit wydatków. 

2. Koszty funkcjonowania poszczególnych jednostek organizacyjnych mogą ulec zwiększeniu 

wyłącznie jeŜeli dla sfinansowania wzrostu kosztów zrealizowano przychody wyŜsze od 

prognozowanych,  a zwiększenie kosztów nie powoduje zwiększenia wydatków finansowanych 

z dotacji, w tym z dotacji stacjonarnej. 

3. Zmiany w zakresie przychodów i kosztów wymagają zmian w rocznym planie rzeczowo- 

finansowym.  

4. Senat Uczelni zobowiązuje dysponentów środków finansowych do przedstawienia  na posiedzeniu 

Senatu we wrześniu 2010 roku planu i programu działań mających na celu zmniejszenie kosztów 

w podległych im jednostkach i rodzajach działalności do poziomu ustalonego w planie rzeczowo- 

finansowym na rok 2010, w tym do przedstawienia planu działań ograniczających wydatki na 

wynagrodzenia osobowe i bezosobowe. 

5. Przy opracowaniu planu i programu ograniczenia wydatków dysponenci środków finansowych  

zobowiązani są stosować zasady określone w art. 44 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. 

6. Senat Uczelni zobowiązuje dysponentów środków finansowych do przedstawienia informacji 

o wynikach przeprowadzonej optymalizacji kosztów w poszczególnych jednostkach i rodzajach 

działalności na posiedzeniu Senatu w październiku 2010 roku. 

 

 

§ 2 

 

Niniejsza uchwała wchodzi w Ŝycie  z dnie podjęcia  

 

 

        PRZEWODNICZĄCA 

    Senatu AWF w Warszawie 

       

 

          Dr hab. prof. AWF Alicja Przyłuska-Fiszer  

 


