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poszczególnych

2.

Przeznaczenia

do

poziomu,

który

znajduje

dodatkowych
wart.

UE, innych,

rzeczowo-finansowym
3. Zobowiązania

środków

swoje

głównie

organów

budżetu

Uczelni,

dydaktycznej

realizacji

się struktury

nowych

inwestycji

w ramach

faktycznego

i pełnego

mowa wart.

przewidzianej

151

w planie

poprzez

poziom

działań

ograniczanie

planowanej

straty

realizowanych

Zmniejszające

się wpływy

się liczby pól generujących

dodatkowe

działań skierowanych

przewidzianych

nowego

tych

na poprawę

do współfinansowania

okresu zadaniowego

finansowania

zadań

2014-2020

od

i sporządzenia

ich efektów.

tych planów winny być:

4.1. Szczegółowe opisy zakresu przedmiotowego
analizy

wykorzystania

4.3. Szczegółowe

współfinansowanych

oraz wielkości

planów ich realizacji oraz utrzymania
elementem

w tym

Opolskiego,

oraz zwiększanie

europejskich

Szczegółowe

edukacyjne,

Uczelni do podejmowania

Uczelni,

Uniwersytetu

pozyskania

szczegółowych

z innych źródeł
wyższym (Dz. U.

o którym

m. in. z uwagi

ze zmieniającej

ze środków

efektywnego

wielkości

w zrealizowanych

za usługi

projektów

wyższym, w wysokości

właściwych

przychodów

Uzależniania

z opłat

wynagrodzeń,

koszty, wymuszają konieczność podejmowania
rentowności działalności Uczelni.

4.2.

planu

Uniwersytetu.

funkcjonowania

Zasadniczym

i

oraz zwiększania

pochodzących

m.in.

o realizację

na zwiększenie

do zrównoważenia

i planowanych

4.

zmian

pokrycie

finansowych,

umowami

wszystkich

niezbędnych

działalności

do

94 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie

ust. 8 Ustawy prawo o szkolnictwie

kosztów

realizacji

kosztów w ramach planu pierwotnego

zabezpieczonych

wynikający

rekomendacjami

założeń

Opolskiego

poz. 572, t. j. z późno zm.), w tym

ze środków

z

ponad poziom planowany.

niż te określone
środków

się

dotyczącymi

Uniwersytetu

rodzajów

kosztów

2012r.

zapoznaniu

Budżetowej

Rektora

przychodach

po

na rok 2015 w zakresie:

1. Upoważnienia
tych

Opolskiego,

potencjału

wewnętrznego

bazy materialnej

analizy zapotrzebowania

zadań.

wytworzonej

i zewnętrznego

UO do

w ramach zadań.

rynku na efekty zadań.

5.

Dopuszczenia
własnych
oceny

finansowania

nowych zadań inwestycyjnych

UO w zakresie w jakim jest to niezbędne

racjonalności

dofinansowanie
należy

możliwości

realizacji

inwestycji

tych zadań ze źródeł

możliwość

związanych

danej

finansowania

z przygotowaniem

do ekonomicznej

i finansowej

oraz przygotowania

zewnętrznych.

tych

ze środków
aplikacji

W szczególności

nakładów

na

zadania

o

dopuścić

inwestycyjne

planów, o których mowa w pkt. 4.

Zakres finansowania wydatków, związanych z nowymi zadaniami inwestycyjnymi,
winien
podlegać
ciągłej weryfikacji
i ocenie przede wszystkim
w zakresie
możliwości

ich późniejszej

ich poniesienia
6.

przystąpienia

współfinansowania

przedstawione

do realizacji

ze środków

zadaniowego
2014-2020
uchwał Senatu UO.
zatwierdza

ze środków

zewnętrznych

oraz zasadności

na danym etapie.

Decyzje w sprawie
do

refundacji

winny

rekomendacje

być

nowych

europejskich

inwestycji

w

poprzedzone

ramach

przyjęciem

przewidzianych
nowego

okresu

jednostkowych

i wnioski Rektorskiej Komisji Budżetowej do

realizacji przez właściwe organy Uniwersytetu

Opolskiego.
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