
Oświadczenie złożone 
przez senatora Stanisława Gogacza 

na 17. posiedzeniu Senatu 
w dniu 3 sierpnia 2012 r. 

Oświadczenie skierowane do minister rozwoju regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej 

Proszę o poinformowanie mnie, dlaczego prośby Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II o 
zwiększenie kwoty dofinansowania na realizację projektu „Budowa Gmachu Naukowo-Dydaktycznego Bio-
technologii” realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr POPW.01.01.00-06-004/08-00 w ra-
mach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej 2007–2013, osi priorytetowej I „Nowoczesna 
gospodarka”, działania I.1 „Infrastruktura uczelni”, pozostają bez echa. 

Przecież zakładana w momencie opracowywania wniosku aplikacyjnego, tj. w 2006 r., wartość projektu 
wynosiła 26 milionów zł. Kwota ta wówczas gwarantowała realizację projektu w pełnym jego zakresie, tj. 
zarówno realizację budowy samego obiektu, jak i jego wyposażenie. Wartość projektu została ustalona na 
podstawie porównania kosztów budowy analogicznych obiektów budowlanych wzniesionych w okresie bez-
pośrednio poprzedzającym starania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego o uzyskanie dotacji. 

Obecnie na skutek okoliczności opisanych poniżej łączna wartość realizacji projektu wynosi 35 milio-
nów 954 tysiące 681 zł 78 gr. Pierwotnie zakładana wartość robót budowlanych wynosiła 18 milionów zł. W 
wyniku ogłoszonego i rozstrzygniętego w ubiegłym roku postępowania zrealizowanego na podstawie proce-
dury ustawy – Prawo zamówień publicznych, dotyczącego wyłonienia wykonawcy robót budowlanych za-
planowanych w tym projekcie, uczelnia podpisała kontrakt opiewający na kwotę 25 milionów 
116 tysięcy 229 zł 55 gr., a więc o 7 milionów 116tysięcy 229 zł 55 gr. więcej od kwoty pierwotnie zakłada-
nej. 

Ponadto, w związku z planowaną w bezpośrednim sąsiedztwie budynku Biotechnologii inwestycją polega-
jąca na wybudowaniu Interdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych KUL, zaszła konieczność przepro-
jektowania i wybudowania budynku wraz z jego infrastrukturą zewnętrzną, co pociąga za sobą konieczność 
podpisania aneksu do zawartej umowy, a także zwiększenie wartości wydatków w kategorii „Roboty budow-
lane” o kolejne 2miliony 838 tysięcy 452 zł 43 gr. 

W związku z wymienionymi zaistniałymi okolicznościami do całkowitego zamknięcia przedmiotowego 
projektu Biotechnologii brakuje łącznie 9 milionów 954 tysięcy 681zł 78 gr. Uzasadnienie do prośby, w 
związku z zaistniałą sytuacją, już Pani Minister otrzymała od KUL i wydaje mi się oczywiste, że korzyści 
naukowe i społeczne wskazują na potrzebę podjęcia decyzji o przyznaniu dodatkowej kwoty dofinansowania. 

Proszę o poinformowanie o sposobie załatwienia sprawy zawartej w prośbie KUL. 

Z wyrazami szacunku 
Stanisław Gogacz 




