ZARZĄDZENIE nr 261/2019
Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
z dnia 22 października 2019r

w sprawie zmian w planie rzeczowo-finansowym Akademii Pedagogiki Specjalnej
Grzegorzewskiej na 2019 rok

im. Marii

Na podstawie art. 408 , oraz 23 ust. 2 pkt. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668) oraz na podstawie § 85 ust.1 i 7 Statutu Akademii Pedagogiki Specjalnej
im. Marii Grzegorzewskiej, stanowiącego załącznik do uchwały nr 167/2019 Senatu Akademii Pedagogiki
Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 16 maja 2019r. zmienionego uchwałą Senatu nr 202/2019 z dnia
16 października., a także na podstawie art. 30 i 31 oraz 52 ust 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych (tj. Dz.U. 2009 Nr 157, poz. 1240 t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.),
po zasięgnięciu opinii senackiej komisji właściwej ds. organizacji uczelni i finansów, którą na chwile wydania
zarządzenia jest Komisja Rozwoju, Budżetu i Finansów:
zarządza się co następuje
§1

Dokonuje się następujących zmian w planie rzeczowo-finansowym na 2019 rok:

7. Plan zakupu sprzętu, oprogramowania i materiałów eksploatacyjnych
w zł.

Nazwa jednostki organizacyjnej/ Nazwa produktu

1

2

Źródła finansowania
Środki własne
Dotacje i inne

3

Biblioteka
8a

10 500,00
Zakup zestawów komputerowych 3 szt.*

8b

4 300,00
Zakup gablot wystawowych 2 szt *.

Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych
250.

251.

252.

Zakup urządzeń wspomagających: czytniki e-book,
czytaki, lupy elektroniczne, dyktafony, komputery z
oprogramowaniem, drukarki, skanery, itp. do
wyposażenia biblioteki i sal komputerowych
Zakup sprzętu do wypożyczenia dla studentów z
niepełnosprawnościami m.in.: lupy elektroniczne,
czytaki, laptopy, oraz ubezpieczenie tego sprzętu

20 000,00

Zakup aparatury łazienkowej do sanitariatów dla osób z
niepełnosprawnościami

10 000,00

*Finansowanie z opłat za nieterminowy zwrot materiałów bibliotecznych w 2019r.

20 000,00

4

Uwagi

5

8. Plan zakupu wybranych usług

Nazwa jednostki organizacyjnej, projektu/Nazwa usługi

Źródła finansowania
dotacje
środki własne
i inne
usługi
zewnętrzne

83.
79.

Dział Administracyjno-Gospodarczy
Dystrybutory wody ( parter, III p bud.B/ parter, I p bud C)
Wyrób pieczątek

umowy
cywilnoprawne

usługi
zewnętrzne

Uwagi

umowy cywilnoprawne

+ 4 300
+ 5 000

JEDNOSTKI ADMINISTRACJI CENTRALNEJ
Rektorat
12.

Obsługa prawna Akademii

+ 30 000

Instytut Pedagogiki Specjalnej
Organizacja wizyty studyjnej 10 studentów i 2 wykładowców
z Hochschule fur angewandte Wissenschaft
157. (Haarmannplantz 3/37603 Holzminden)

4 350

13. Zbiorcze zestawienie wydatków ze środków na działalność badawczą w 2019r.
lp.

1

Nr
umowy

Autor
projektu

Tytuł projektu badawczego

Działalność badawcza
– uruchomienie
kolejnej edycji
konkursów
wewnętrznych na
projekty badawcze i
wydanie zgłoszonych
do publikacji
monografii w
wydawnictwach z
wykazu MNiSW

Okres
realizacji

k.bezpośr

2019

80 000

pośr.

Razem

80 000

Dotacja /
do
rozliczenia
w roku

2019

Koszty bezpośrednie
Materiały

0,00

Usługi

wynagrodzenia
z narzutami

80 000,00

§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania
Rektor: prof. Stefan Kwiatkowski

0,00

Razem wydatki

80 000,00

