Pieczęć: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
P-130-21-17

ZARZĄDZENIE NR 21 SZEFA KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 29 grudnia 2017 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zmiany nazwy instytucji gospodarki
budżetowej Centrum Usług Wspólnych na Centrum Obsługi Administracji
Rządowej oraz nadania
statutu
Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) zarządza się, co następuje:
§ 1. W załączniku do zarządzenia nr 20 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 12
grudnia 2016 r. w sprawie zmiany nazwy instytucji gospodarki budżetowej Centrum
Usług Wspólnych na Centrum Obsługi Administracji Rządowej oraz nadania statutu
wprowadza się następujące zmiany:
1) W § 6:
a) w pkt 1:
- lit. e otrzymuje brzmienie: ,,e) poligrafii,",
- w lit. g średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. h w brzmieniu: ,,h)
obsługi transportowej;",
b)

uchyla się pkt 2;

2) w § 8 w ust. 1 w pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9 i 10
w brzmieniu:
„9) działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z);
10) działalność dotycząca zarządzania urządzeniami informatycznymi (PKD
62.03.Z).";

3) § 15 i 16 otrzymują brzmienie:
„§ 15. 1. Aktywa IGB mogą być przedmiotem rozporządzenia.
2. Składnikami aktywów trwałych są wartości niematerialne i prawne, rzeczowe
aktywa trwałe lub inwestycje długoterminowe, w rozumieniu ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2017 r. poz. 2342 i 2201).
§ 16. Szczegółowe zasady najmu i dzierżawy nieruchomości lub ich części, przekazanych
na wyposażenie IGB, określa organ założycielski.";
4) uchyla się § 17;
5) § 21 otrzymuje brzmienie:
„§ 21. 100% zysku netto odnosi się na fundusz zapasowy IGB, z przeznaczeniem
na finansowanie inwestycji i pokrycie straty netto.";
6) w § 34 w ust. 4 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w
brzmieniu:
„3) nieruchomość przy ul. Kruczej 36/Wspólnej 6 w Warszawie, zabudowana
budynkiem administracyjnym, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka
ewidencyjna nr 128p o powierzchni 6.784 m2, z obrębu 5-05-02, objęta księgą
wieczystą KW nr WA4M/00440624/01.";
7) po § 34 dodaje się § 34a w brzmieniu:
„§ 34a. W odniesieniu do nieruchomości, o których mowa w § 34 ust. 1 pkt 4, 5 i
7 oraz ust 4, obowiązkiem Dyrektora jest również dbałość o zachowanie
dziedzictwa przyrodniczego na terenach tych nieruchomości.".
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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