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Zarządzenie nr 142/2021 

Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 
z dnia 27 września 2021 roku 

 
w sprawie zmiany Planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Przyrodniczego  

w Poznaniu wraz z zakładami doświadczalnymi oraz Zespołem Szkół Przyrodniczych 
na 2021 rok 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 pkt 2 i 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.) oraz § 25 pkt 3 i § 80 ust. 2 
Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, po zasięgnięciu opinii Rady Uczelni UPP 
wyrażonej w uchwale nr 15/2021 z dnia 22 września 2021 r., zarządza się, co następuje: 
 

§ 1 
Zmienia się Plan rzeczowo-finansowy Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu wraz  
z zakładami doświadczalnymi oraz Zespołem Szkół Przyrodniczych na  2021 rok,  
zatwierdzony zarządzeniem nr 99/2021 Rektora UPP z dnia 28 czerwca 2021 r. w ten 
sposób, że: 
1) w Dziale IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające: 

a) w wierszu nr 15 o nazwie „w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki 
transportu i inne środki trwałe” kolumna „UPP” otrzymuje brzmienie „50 235,2”,  
a kolumna „Razem” brzmienie „51 968,7”, 

b) w wierszu nr 22 o nazwie „Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne  
i prawne sfinansowane ze środków o innych niż wymienione w wierszach 16-20,  
a także otrzymanych nieodpłatnie” kolumna „UPP” otrzymuje brzmienie „32 780,4”,  
a kolumna „Razem” brzmienie „37 866,5”; 

2) w Planie inwestycji na 2021 rok: 
a) w wierszu nr 20 o nazwie „Przebudowa D.S. Jurand ul. Piątkowska 94A” kolumna 

„Wartość brutto inwestycji” otrzymuje brzmienie „1 800,0”, a kolumna „Planowana 
kwota brutto nakładów w 2021" brzmienie „1 800,0”, 

b) w wierszu o nazwie „Razem” kolumna „Wartość brutto inwestycji” otrzymuje brzmienie 
„164 726,4”, a kolumna „Planowana kwota brutto nakładów w 2021" brzmienie 
„34 898,9”. 

 
§ 2 

Zatwierdza się zmianę Planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Przyrodniczego  
w Poznaniu wraz z zakładami doświadczalnymi oraz Zespołem Szkół Przyrodniczych na 
2021 rok, a tekst jednolity tego Planu stanowi załącznik będący integralną częścią 
zarządzenia. 
 

§ 3 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.     
 
 

       Rektor 
        /-/ 

prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz  


