
 

UCHWAŁA  Nr  7/2020 

Rady Uczelni w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie 

z dnia 18 maja 2020 r. 

 

w sprawie wyrażenia zgody na  rozporządzenie przez Państwową Wyższą Szkolę Zawodową  

w Koninie składnikiem aktywów trwałych - obligacjami o wartości nominalnej 

wynoszącej 10 608 000,00 zł 

 

 

Na podstawie art. 423 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. 

Dz. U. z 2020 r. poz. 85, 374 i 695), art. 310 ust. 7 i 9 ustawy  z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy 

wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669 z póź.zm.) 

oraz § 8 ust. 1 statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie stanowiącego załącznik do 

uchwały Nr 325/VI/IV/2019 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej z dnia 16 kwietnia 2019 r. 

w sprawie uchwalenia statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie (t.j. obwieszczenie Rektora 

PWSZ w Koninie z dnia 18 maja 2020 r.) uchwala się, co następuje: 

 

 

§ 1 

Rada Uczelni w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie wyraża zgodę na rozporządzenie 

przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Koninie składnikiem aktywów trwałych – 

zerokuponowymi obligacjami skarbowymi o wartości nominalnej wynoszącej 10 608 000,00 zł 

(słownie: dziesięć milionów sześćset osiem tysięcy) o terminie wykupu w dniu 25 maja 2021 r., objętej 

zgodą Ministra Finansów wyrażoną w piśmie z dnia 27 marca 2020 r. z przeznaczeniem na następujące 

projekty inwestycyjne: 

1) termomodernizacja budynku dydaktycznego przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 35, 

2) termomodernizacja budynku dydaktycznego przy ul. Ks. J. Popiełuszki 4, 

3) dostosowanie budynku przy ul. Przyjaźni 1 do obowiązujących przepisów ppoż., 

4) montaż klimatyzacji  w budynku CWD. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Uczelni w PWSZ w Koninie. 

 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

  Przewodniczący Rady Uczelni   

        w PWSZ w Koninie  

 

 /-/ dr Sebastian Łukaszewski 

 

Radca prawny 

/-/ K. Klapsa 

 


