ZARZ{DZENIE Nr

J{

MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI

, a"i" /.)1.J.!J
rt zorc ,.
w sprawie utwoJzenia insfytucji gospodarki budZetowej pod nazw{ ,,Centralny Osrodek

Sportu"

Na podstawie art. 23 ust. 2

pkt I i art. 26 ust. I ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240
123, poz, 835 i

onzz20l0 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620. Nr

Nr 152 poz. 1020) zwz4dzasiQ, co

nastQpuje:

sl.
1.

Tworzy siq instltucjg gospodarki budzetowcj pod nazwq ,,Centralny Osrodek Sponu',
zwan4 dalej COS, na podstawie zgody wyrazonej przez Radq Ministr6w

w dniu

19

pazdziernika 2010 r.

2.

Za dzieftozpocz,qcia dzialalno5ci przez COS uwa2a sig dziei I stycznia 201 I r.

s2.
Siedzibq COS jest miasto stoleczne Warszawa.

$3.
Organem zalozycielskim COSjest minister wla3ciwy do spraw kultury fizycznej.

s4.

1.

Na podstawie art. 88 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
ustawq o finansach publicznych (Dz. U.

-

Przepisy wprowadzaj4ce

Nr l5'7, poz. I24l i Nr 219, poz.

2010 r. Nr 96, po2.620, Nr 108, poz.685 Nr 152 poz. 1020

iNr

1706

onz z

161 poz. 1078), COS,

jako nowo utworzona jednostk4 przejmie pozostale po zlikwidowanym

zakladzie

bud2etowym Centralny OSrodek Sportu, dzialajqcym na podstawie T,an4dzenia

nr

19

Ministra Sportu i Turystyki z dnia 16 maja 2008 roku w sprawie dzialania CentElnego
OSrodka Sponu, zmienionego Zarz4dzeniem

nr 16 Ministra Sportu iTurystyki z dnia l0

marca 2009 r. oraz Zav4dzeniem m 20 Ministra Sportu
2009 r., Srodki pieniqzne, naleznofci i zobowi4zania.

i Turystyki z dnia 23 kwietnia

2.

Przejgcie nastqpi na podstawie protokolu zdawczo odbiorczego niezwlocznie po dniu

likwidacji zakladu bud2etowego Centralny OSrodek Sportu.

l.

COS zostanie wyposazony

w

ss.
mienie ruchome znajdujqce sig

w

uzytkowaniu

likwidowanego zakladu bud2etowego Centralny Osrodek Sportu, po likwidacji tego
zakladu.
2.

Decyzja

w

spmwie przeznaczenia mienia ruchomego likwidowanego zakladu

budzetowego Centralny Osrodek Sportu zostala podjQta

w porozumieniu z ministrem

wlasciwym do spraw Skarbu Paistwa, zgodnie z art. 88 ust. 2 Przepisy wprowadzajece
ustawg o finansach publicznych.
-1.

Wanos6 mienia ruchomego przeznaczonego na wyposazenie COS okreila zalqcznik nr

l.

$6.
L Minister Sportu i Turystyki, dzialajqc na podstawie art. 53 w zw. z art.52 ustawy z dania

2l

sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2010 r.

Nr f06.

poz- 675,

Nr

143 poz.963 i

Nr

Nr

102,

poz.65l,

155 poz. 1043), wyposaza COS w nieruchomoici

okrealone w zalqczniku nr 2.
2.

Wyposazenie, o kt6rym mowa rv ust. I, polega na przeniesieniu na rzecz COS wlasnoici
nieruchomoSci.

s7.
Pracownicy likwidowanego zaldadu bud2etowego Centralny OSrodek Sportu sraj4
pracownikami COS na podstawie art. 231 ustawy

z

dnia 26 czerwca lg74 r.

-

siQ

Kodeks

Wacy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z p62n. zm.) z dniem zakoriczenia likwidacj i.

s8.
Zgloszenia COS

do Krajowego Rejestru Sqdowego dokonuje dyrektor COS

upowazniony pracownik Ministerstwa Sportu i Turystyki.

se.
L

COS nadaje siQ Statut, stanowi4cy zal4cznik nr 3.

2.

Slatut COS oke5la w sz-czeg6lno5ci:

1)

nazwg i siedzibq;

lub

&iahlnodci podstawowcj;
.t)

4) tryb
5) stan
6)

uzyskiwania przychod6w;
zasady dokonywania zmian w statuci€l
ia w drodki obrotowe oraz skladniki majqtkowe przekazane COS;

Fowadz€ria dzi'l'lno/Qi imej niZ podstauowa,

s 10.
wchodzi w Zycie z dniern podpisania.

ITURYSTYKT

