
 

SENAT 

UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA 
 

 

 
UCHWAŁA NR 155/254/2016 

z dnia 18 kwietnia 2016 roku 

w sprawie wyrażenia zgody na złożenie aplikacji o dofinansowanie projektu 

„Termomodernizacja budynku dydaktycznego UMFC w Białymstoku” 

 

Na podstawie art. 100 ust. 2, w związku z art. 96 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo o szkolnictwie 

wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (t. jedn. Dz. U. 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) oraz § 3 pkt 1 

Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 roku (Dz. 

U. 179 z 2011 r. poz. 1068) w sprawie trybu udzielania oraz zasad i trybu rozliczania 

dotacji na dofinansowanie lub finansowanie kosztów realizacji inwestycji uczelni 

publicznej, Senat Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina uchwala, co następuje: 

 

§1. 

Senat wyraża zgodę na opracowanie wniosku i złożenie aplikacji o dofinansowanie 

projektu p.n. „Termomodernizacja budynku dydaktycznego UMFC w Białymstoku” środków 

pochodzących z Unii Europejskiej w ramach I osi priorytetowej, poddziałanie 1.3.1 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020. 
 

  §2. 

 

Zakres rzeczowy projektu obejmuje między innymi roboty budowlane według 

wielobranżowego projektu budowlano – wykonawczego termomodernizacji połączonej 

z aktualizacją dokumentacji budowy starego autorstwa firmy Żukowski Anna Żukowska 

z siedzibą w Białymstoku oraz na podstawie audytu energetycznego opracowanego przez 

ARCH-EKO Projekt Jolanta Kotowska z siedzibą w Białymstoku.  

 

§3. 

 

Przewidywany koszt zadania, o którym mowa w §1 w wysokości 5 186 949 zł  brutto 

(słownie: pięć milionów sto osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć 

złotych brutto) z czego: 

 

 koszt kwalifikowany możliwy do uzyskania ze środków UE stanowi : 



3 512 787 zł ( trzy miliony pięćset dwanaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt 

siedem złotych)   

 

 koszty, które nie podlegają finansowania ze środków UE wynoszą : 

84 341 zł ( osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta czterdzieści jeden złotych )  - 

koszty niekwalifikowane 

 

619 904 zł ( sześćset dziewiętnaście tysięcy dziewięćset cztery złote) - wkład 

własny beneficjenta   

 

969 917 zł ( dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset siedemnaście 

złotych ) - wartość podatku VAT.   

 

§4. 

UMFC ubiega się o pokrycie kosztów, które nie podlegają finansowaniu przez UE, 

ze środków budżetowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

 

§5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 

 

 
 
 
        
 
 
       prof. dr hab. Ryszard Zimak 
            R e k t o r 

 

 

 


