Załącznik do Uchwały nr 26/2016-2017
Senatu UP w Lublinie

Prowizorium budżetowe na 2017r.
Finansowanie działalności Uczelni na okres od 1 stycznia 2017 do czasu uchwalenia budżetu
na 2017 r. przez Senat Uniwersytetu odbywa się wg niżej ustalonych zasad:
I.

Finansowanie wydatków z działalności dydaktycznej.
- miesięczne wypłaty wynagrodzeń osobowych i bezosobowych z pochodnymi
- media /energia elektryczna, cieplna, woda, ścieki/
- wydatki rzeczowe – w zakresie koniecznie niezbędnym lub awaryjnym;
miesięcznie maksymalnie do wysokości 1/12 środków 2016 r.
- wydatki w ramach gospodarowania środkami własnymi ( zgodnie z Uchwałą
Senatu nr 53/2010-2011 ) do wysokości przyznanej zaliczkowo I raty na 2017 r.
- inwestycje i remonty wg umów przetargowych – realizacja na bieżąco
- projekty unijne – realizacja na bieżąco
- projekty finansowane z funduszy strukturalnych- realizacja na bieżąco

II.

Finansowanie wydatków z funduszy pomocy materialnej
- miesięczne wypłaty wynagrodzeń osobowych Domów Studenckich
- stypendia dla studentów,
- zapomogi dla studentów
- konieczne wydatki rzeczowe

III. Finansowanie wydatków z Działalności Naukowo-Badawczej.
1. Badania Statutowe.
Finansowanie działalności odbywać się może do wysokości
niewykorzystanych w 2016 r. środków dotacji na tę działalność.
W przypadku braku środków w celu zabezpieczenia ciągłości prowadzonych badań
możliwe jest zaliczkowe finansowanie po wyrażeniu zgody przez Prorektora ds.
Nauki i Współpracy z Zagranicą.
Ponoszone wydatki miesięczne mogą wynosić maksymalnie 1/12 planu
ubiegłorocznych środków.
2. Finansowanie Projektów Badawczych odbywać się będzie do wysokości
otrzymanych środków i złożonych kalkulacji wstępnych na rok 2017.
3. Zlecenia z zewnątrz finansowane będą do wysokości wynikających z zawartych
umów.
Wydatki poniesione w okresie funkcjonowania prowizorium budżetowego muszą być
ujęte w planie rzeczowo-finansowym.
Środki publiczne mogą być wydatkowane
zgodnie z obowiązującymi w Uczelni
przepisami prawa, a w szczególności z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych ,
ustawy o finansach publicznych i ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny
finansów publicznych.
Środki mogą być przeznaczone wyłącznie na cel, na jaki zostały przyznane.
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