Zarządzenie Nr 22/2012
Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
z dnia 18 czerwca 2012 roku
w sprawie podziału dotacji na pomoc materialną dla studentów i doktorantów
w 2012 roku
Działając na podstawie art. 174 ust. 2, art. 103 ust. 3, 6 i 7 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo
o szkolnictwie wyŜszym (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 61 Statutu
AWF ustalam, co następuje:
§1.
1. Kwota dotacji podmiotowej na pomoc materialną dla studentów i doktorantów w 2012 roku
na dzień 18 czerwca br. wynosi 3 965,0 tys. zł.
2. Kwota niewykorzystanych środków, pochodzących z dotacji na pomoc materialną dla
studentów w 2011 r. wynosi 1 231,4 tys. zł.
3. Ze środków z dotacji, o których mowa w ust. 1 i 2, stanowiących łącznie kwotę
5 196,4 tys. zł, przeznacza się:
1) kwotę 4 288,3 tys. zł na wypłatę stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów,
w tym 186,7 tys. zł, czyli nie więcej niŜ 6 % kwoty ze środków z dotacji, o których mowa
w ust. 1 i 2, na pomoc materialną dla doktorantów;
2) kwotę 900,0 tys. zł, stanowiącą 17,3 % dotacji, o których mowa w ust. 1 i 2, na remont
Domu Studenta.
4. Ze środków z dotacji, o której mowa w ust. 1, przeznacza się kwotę 7,9 tys. zł, stanowiącą
nie więcej niŜ 0,2 % dotacji, na pokrycie kosztów realizacji zadań związanych
z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów,
ponoszonych przez Akademię.
5. Ustalenie kosztów i zadań, o których mowa w ust. 4 zleca się Kwestorowi AWF.
6. Obliguje się kierownika Domu Studenta do wykorzystania środków na remont Domu
Studenta, o których mowa w ust. 3 pkt 2, nie później niŜ do końca roku budŜetowego 2012 r.,
czyli do dnia 31 grudnia 2012 r.
7. Środki z dotacji niewykorzystane w danym roku budŜetowym, podlegają ponownemu
podziałowi w nowym roku budŜetowym.
§2.
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem 18 czerwca 2012 r.
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