UCHWAŁA Nr 182/XLVI/12
Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie
z dnia 18 maja 2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipoteczne nieruchomości stanowiących
własność Uczelni jako zabezpieczenie bankowe kredytu konsolidacyjnego w wysokości
3 460 000 mln zł. (słownie: trzy miliony czterysta sześćdziesiąt tysięcy zł.), służącego
spłacie zobowiązań wobec innych banków w wyniku realizacji projektu w ramach RPO,
pt.: „Modernizacja obiektów dydaktycznych PWSZ w Głogowie, polegająca na
rozbudowie budynku B i przebudowie piwnicznych ciągów instalacyjnych budynku A
wraz z termomodernizacją i dostosowaniem obiektów do potrzeb osób
niepełnosprawnych”
Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. - Prawo
o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164, poz. 1365 ze zm.) w związku z § 60 ust. 3 Statutu
PWSZ w Głogowie, postanawia się:
§1
Wyrazić zgodę na obciążenie hipoteczne nieruchomości stanowiących własność Uczelni jako
zabezpieczenie bankowe kredytu konsolidacyjnego w wysokości 3 460 000 mln zł. (słownie:
trzy miliony czterysta sześćdziesiąt tysięcy zł.), służącego spłacie zobowiązań wobec
banków:
ING Bank Śląski – 2.760.000,00
BS Wschowa – 700.000,00
w wyniku realizacji projektu pt.: „Modernizacja obiektów dydaktycznych PWSZ
w Głogowie, polegająca na rozbudowie budynku B i przebudowie piwnicznych ciągów
instalacyjnych budynku A wraz z termomodernizacją i dostosowaniem obiektów do potrzeb
osób niepełnosprawnych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
w ramach: Priorytetu 7 „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym
Śląsku (Edukacja)”, Działanie 7.1 „Rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego”.
1. Nieruchomość gruntowa. Nr działki 186 o powierzchni 2,6578 ha, stanowiącej drogę oraz
nieruchomość
zabudowaną
garażem
jednokondygnacyjnym,
salą
gimnastyczną
jednokondygnacyjną, budynkiem szkoły czterokondygnacyjnym o powierzchni 2755m2,
budynkiem szkoły czterokondygnacyjnym o powierzchni 6622 m2, położonej w obrębie 7
„Stare Miasto” miasta Głogowa, przy ulicy Piotra Skargi numer 5, wpisana jest w księdze
wieczystej Kw Nr 32045, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Głogowie.
§2
Senat upoważnia Rektora PWSZ w Głogowie do reprezentowania Uczelni w sprawach
określonych w § 1 niniejszej uchwały.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

