
 

 

 

 
 

Uchwała nr 9/2021 
 Rady Uniwersytetu Opolskiego 

z dnia 24 maja 2021 r. 
 

w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Uniwersytetu Opolskiego doty-
czącej przystąpienia przez Uniwersytet Opolski do zgłoszenia i realizacji 

projektu inwestycyjnego pod nazwą: 
Przebudowa budynku Biblioteki Głównej i Instytutu Historii 

 

 

Na podstawie postanowień § 18 ust. 1 pkt 17 i § 114 Statutu Uniwersytetu Opol-
skiego oraz na podstawie postanowienia art. 18 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 
2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 478 ze zm.) 
– po zapoznaniu się z wnioskiem Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 10 maja 
2021 r. znak 33000.000.2.2021 o wyrażenie zgody przez Radę Uniwersytetu Opol-
skiego w przedmiocie przystąpienia przez Uniwersytet Opolski do zgłoszenia i reali-
zacji projektu inwestycyjnego pod nazwą Przebudowa budynku Biblioteki Głównej i 
Instytutu Historii – Rada Uniwersytetu Opolskiego uchwala: 

§ 1 
Rada Uniwersytetu Opolskiego wyraża pozytywną opinię oraz zgodę w sprawie przy-

stąpienia przez Uniwersytet Opolski do zgłoszenia i realizacji projektu inwestycyjne-

go pod nazwą Przebudowa budynku Biblioteki Głównej i Instytutu Historii, którego 

całkowity planowany koszt wynosi 28 680 956,34 złotych, przewidzianego do apli-

kacji w ramach naboru ogłoszonego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki – w sposób 

zgodny z kosztorysem tej planowanej inwestycji załączonym do wniosku Rektora 

Uniwersytetu Opolskiego z dnia 10 maja 2021 r. znak 33000.000.2.2021 o wyraże-

nie zgody Rady Uniwersytetu Opolskiego w przedmiocie przystąpienia przez Uniwer-

sytet Opolski do zgłoszenia i realizacji projektu inwestycyjnego pod nazwą Przebu-

dowa budynku Biblioteki Głównej i Instytutu Historii. 

§ 2 
Rada Uniwersytetu Opolskiego zastrzega, iż jeżeli w trakcie przystąpienia i realizacji 

przez Uniwersytet Opolski projektu inwestycyjnego pod nazwą Przebudowa budynku 

Biblioteki Głównej i Instytutu Historii powstanie potrzeba dokonania przez Uniwersy-

tet Opolski czynności prawnej w zakresie rozporządzenia składnikami aktywów 

trwałych, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, albo potrzeba dokonania przez 

Uniwersytet Opolski czynności prawnej w zakresie oddania tych składników do ko-

rzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, 

to czynności takie zgodnie z art. 423 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 478 ze zm.) wymagać będą 

zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadkach gdy 

wartość rynkowa tych składników albo wartość rynkowa przedmiotu czynności 

prawnej przekracza kwotę 2 000 000 zł. Do wniosku Uniwersytetu Opolskiego o wy-



rażenie takiej zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej ko-

nieczne będzie w takim przypadku uprzednie uzyskanie i dołączenie odrębnej zgody 

Rady Uniwersytetu Opolskiego na dokonanie tego rodzaju konkretnych czynności 

prawnych. 

§ 1 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 PRZEWODNICZĄCY  

RADY UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO  

 
                                       Andrzej Drosik 

 


