
U CHWAŁA N R 35/2018

SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ
im. Bohaterów Westerplatte

z dnia 08 listopada 2018 roku

w sprawie: zakupów inwestycyjnych na potrzeby dydaktyczno-szkoleniowe
Akademii Marynarki Wojennej realizowanych w ramach dotacji
celowej resortu Obrony Narodowej w roku 2018

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie trybu udzielania oraz zasad i trybu
rozliczania dotacji na dofinansowanie lub finansowanie kosztów realizacji inwestycji
uczelni publicznej (Dz. U. Nr 179, póz. 1068) w zw. z art. 94 ust. 1 Ustawy z dnia 27
lipca 2005 r.- Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U.2017.2183 z późn. zm.) w zw.
z art. 238 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r.- Przepisy wprowadzające ustawę-
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2018.1669), Senat Akademii Marynarki
Wojennej postanawia co następuje:

§1

1. Senat wyraża zgodę na realizacje zadań na potrzeby dydaktyczno- szkoleniowe
Akademii Marynarki Wojennej w ramach dotacji celowej resortu Obrony
Narodowej w roku 2018 wyszczególnionych w załączniku do uchwały zgodnie
z planami inwestycji zaakceptowanymi przez Rektora-Komendanta.

2. Senat wyraża zgodę na podjęcie przez Rektora-Komendanta działań
zmierzających do zabezpieczenia środków na realizację zadań o których mowa
w pkt 1 z następujących źródeł finansowania:
- budżet państwa - dotacja celowa resortu Obrony Narodowej,
- środki własne Akademii.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik nr 1 do uchwały nr 35/2108
Senatu Akademii Marynarki Wojennej

im. Bohaterów Westerplate
z dnia 08.11.2018 r.

Zestawienie zadań na potrzeby dydaktyczno szkoleniowe
Akademii Marynarki Wojennej realizowanych w ramach dotacji celowej

resortu Obrony Narodowej w roku 2018
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Nazwa zadania

Razem

Karabinek ASG AK 47 wraz z goglami ochronnymi

Stanowisko laboratoryjne napędów z silnikami krokowymi,

Stanowisko laboratoryjne napędów z silnikami z magnesami trwałymi.

Stanowisko laboratoryjne napędów z silnikami indukcyjnymi

Stanowisko laboratoryjne napędów z silnikami prądu stałego

Stanowisko laboratoryjne napędów liniowych

Stanowisko laboratoryjne transformatorów

Stanowisko laboratoryjne aparatów elektrycznych

Stanowisko laboratoryjne oddziaływań magnetycznych i
elektromagnetycznych
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