Zarządzenie Nr 28 /2012
Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
z dnia 23 lipca 2012 roku
w sprawie procedury nadzoru nad środkami funduszu pomocy materialnej
dla studentów i doktorantów
Działając na podstawie § 61 Statutu AWF, w związku z art. 103 ustawy z dnia
27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyŜszym (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 z późn.
zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1.
1. Zgodnie z art. 103 ustawy z ddnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyŜszym
(Dz. U. z 2005 Nr 164, poz. 1365 ze zm.) Uczelnia tworzy fundusz pomocy materialnej
dla studentów i doktorantów z:
1) dotacji, o której mowa w art. 94 ust. 1 pkt 7 ustawy PSW, z wyłączeniem środków na
stypendia ministra, o których mowa w art. 173 ust. 1 pkt 4 oraz odsetek od lokaty
bankowej; środki te przeznacza się na wypłaty stypendiów i zapomóg, a takŜe na
remonty Domu Studenta oraz stołówki studenckiej; środki te, niewykorzystane
w danym roku budŜetowym przechodzą na rok następny do wykorzystania j. w.;
2) opłat za korzystanie z domu studenckiego, opłat za korzystanie ze stołówki
studenckiej, innych przychodów, w tym z opłat za wynajem pomieszczeń w domach i
stołówkach studenckich, w tym odsetek od lokaty bankowej; środki te przeznacza się
na pokrycie kosztów utrzymania domów i stołówek studenckich, a w przypadku
uczelni publicznej takŜe na wynagrodzenia pracowników uczelni zatrudnionych w tych
domach i stołówkach oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla
tych pracowników. Środki te mogą być równieŜ przeznaczone na wypłatę stypendiów
i zapomóg oraz remonty i modernizację domów i stołówek studenckich;
niewykorzystane w danym roku budŜetowym przechodzą na rok następny
do wykorzystania j. w.
2. Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, w części nieprzekraczającej
w danym roku budŜetowym 0,2% dotacji, o której mowa w art. 94 ust. 1 pkt 7 ustawy
PSW, moŜe być przeznaczony na pokrywanie kosztów realizacji zadań związanych
z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów,
ponoszonych przez uczelnię.
3. Środki funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów przechowywane są na
wyodrębnionym rachunku bankowym.
4. Kwestor AWF po zakończeniu roku finansowego oraz przed przygotowywaniem
wszystkich sprawozdań finansowych, dotyczących FPM, w formie pisemnej informuje
prorektora właściwego do spraw studenckich, odpowiedzialnego za nadzór nad FPM,
o wysokości środków finansowych FPM, w tym wysokości odsetek od lokat bankowych
FPM, przychodach z Domu Studenta i stołówki, opłat z wynajmów etc. oraz wysokości
kosztów ich funkcjonowania, zgodnie z przepisami ustawowymi.
5. Zastępcę kanclerza ds. administracji oraz kierownika Domu Studenta zobowiązuje się do
współdziałania w sprawie terminowego gospodarowania dostępnymi środkami
finansowymi, przeznaczonymi na remonty Domu Studenta i stołówki studenckiej.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem 23 lipca 2012 r.
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