
 

Zarządzenie nr 138 

Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie  

z dnia 12 grudnia 2022 r. 

w sprawie zatwierdzenia prowizorium budżetowego  

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie na 2023 r. 

 

Na podstawie § 46 ust. 1 pkt 10 i § 118 ust. 1 Statutu  Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w związku z art. 

408 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018  r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 z 

późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

 

§1 

Zatwierdza się prowizorium budżetowe Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie na 2023 r.  

§2 

Wysokość przychodów w zakresie działalności dydaktycznej oraz działalności badawczej 

przyjmuje się w oparciu o założenie, iż subwencja na 2023 r. będzie równa wysokości 

subwencji przyznanej na 2022 r. 

§3 

Ustala się limity wydatków i kosztów w wysokości: 

 

1. równej poziomowi ½ wykonania wydatków w 2022 r. w działalności dydaktycznej 

oraz badawczej; 

2. równej wysokościom wynikającym z harmonogramów i kosztorysów realizowanych 

projektów; 

3. równej poziomowi ½ wydatków w 2022 r. dla Funduszu Stypendialnego Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Lublinie; 

4. równej ½ wysokości poniesionych wydatków w 2022 r. dla Zakładowego Funduszu 

Świadczeń Socjalnych; 

5. równej wartości poniesionych wydatków w 2022 r. na remonty i modernizację; 

6. równej ½ wysokości przyznanego limitu na 2022 r. dla Szkoły Doktorskiej i rozwój 

młodej kadry naukowej Uniwersytetu; 

7. równej ½ osiągniętych przychodów w roku 2022 dla działalności gospodarczej 

wyodrębnionej; 
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8. równej ½ poniesionych wydatków w 2022 r. dla Funduszu Wsparcia Osób 

Niepełnosprawnych. 

 

     §4 

Do czasu zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Przyrodniczego                             

w Lublinie na 2023 r. prowizorium budżetowe stanowi podstawę realizacji budżetów 

wydziałów i innych jednostek organizacyjnych Uczelni. 

 

§5 

Prowizorium podziału subwencji na wydziały oraz limity dla jednostek innych niż wydział 

opracowane w wariancie wstępnym zostaną zatwierdzone przez Rektora, zgodnie                                   

z Zarządzeniem nr 132 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 30 grudnia 

2021 r. w sprawie systemu zarządzania finansami Uczelni w roku 2022, w terminie do 31 

stycznia 2023 r. 

§6 

Wydatki poniesione w okresie funkcjonowania prowizorium budżetowego muszą być ujęte   

w planie rzeczowo- finansowym. 

§7 

Zmiany w prowizorium powodujące zwiększenie ustalonych limitów wydatków zatwierdza 

Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. 

 

§8 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do czasu zatwierdzenia  

planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. 

 

 

 

 

                                                         REKTOR 

 

                                                        /-/  PROF. DR HAB. KRZYSZTOF KOWALCZYK 

 

 


