Pismo Okólne Nr 1/2010
Kanclerza Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
z dnia 1 lutego 2010 roku

w sprawie rozliczenia kosztów ponoszonych przez Dom Studenta Nr 1, 
Dom Studenta Nr 2 oraz Dom Studenta Nr 4 z tytułu udostępniania pomieszczeń 
na zajęcia dydaktyczne 

Na podstawie § 136 ust. 2 pkt 1 Statutu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 25 czerwca 2008 roku ustala się , co następuje:

§ 1.
1.	W Domach Studenckich Nr 1, Nr 2 oraz Nr 4 mogą być prowadzone zajęcia dydaktyczne, na podstawie:
		-planu zajęć z Działu Kształcenia lub Ośrodka Kształcenia Podyplomowego,
		-doraźnych wniosków. 
2.	Kierownicy Domów Studenckich Nr 1, Nr 2 i Nr 4 udostępniają pomieszczenia wg stawki
	3,50 zł. brutto za godzinę (60 minut).

§ 2. 
1.	Rozliczenie kosztów związanych z udostępnianiem pomieszczeń na zajęcia dydaktyczne w DS Nr 1, DS Nr 2 oraz DS Nr 4 dokonane będzie na podstawie pisemnych wniosków Kierowników DS Nr 1, DS Nr 2 i DS Nr 4 przedłożonych w Dziale Księgowości UM, 
na koniec miesiąca, w którym zajęcia były zaplanowane. W przypadku wcześniej zgłoszonej trwałej rezygnacji z prowadzenia zajęć w godzinach podanych w planie, potwierdzonej przez Dział Kształcenia, za zajęcia, które nie odbyły się, koszty nie będą naliczane.
2.	Rozliczenie kosztów związanych z udostępnianiem pomieszczeń w DS Nr 1, DS Nr 2 oraz DS Nr 4 na zajęcia dydaktyczne następuje poprzez zmniejszenie kosztów w/w domów studenckich i przeksięgowanie kwot odpowiednio w koszty działalności dydaktycznej lub działalności Ośrodka Kształcenia Podyplomowego.
3.	Zajęcia dodatkowe należy uprzednio zgłosić w Administracji Domu Studenckiego, 
a następnie potwierdzić ich zrealizowanie w rejestrze zajęć udostępnianym na portierni danego Domu Studenta. 
§ 3.
Z dniem wejścia w życie niniejszego ustalenia traci moc zarządzenie nr 10/2009 z 10 kwietnia 2009 roku. 

§ 4
Niniejsze pismo okólne wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą 
od 1 stycznia 2010 roku.
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