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ZARZ4DZENIE ram 132/2016
BURIVIISTRZA DRAWSKA P OMORSHflE GO

z dnia  22 \vIZe5nia 2016 r.

w  sprawie  powolania  zespolu  do  wdroZenia  centralizacji  rozliczefi  podatku  od
towar6w  i  uslug  w  jednostkach  budZetolvych  gminy  Drawsko  Pomorskie  i  gminie
Drawsko Pomorskie

Napodstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 1 i 3 ustarvy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie
gminngm a)z.U. z 2016 I., poz. 446) zarzqdza sie> co nastapuje:

§  1.  Powoluje  si? zesp6I  do  wdrozenia centralizacji rozliczed podatku od towar6w i
uslug w jednostkach budzeto\vych gminy Drawsko Pomorskie i gminie Drawsko Pomorskie w
mast?puj qcym skladzie :

1)   Jadwiga ledrzejewska-Garbacz
2)   Danuta Zielifiska
3)   Jolanta Czepe
4)   Henyka Zybala
5)   MariolaNoga
6)   Halina Walkowiak
7)   Arkadiusz Marchewka

zwany dalej "zespolem,,.

- przewo dniczqcy;
- sekretarz;
- czionek;
- czlonek;
- czlonek;
- czlonek;
- czlonek;

§ 2.  1. Do zadafi zespofunalezy w szczeg61noSci:
1)   opracowanie   projektu zarzqdzenia Burmistrza Drawska Pomorskiego  w sprawie

scentralizowanych  zasad  rozliczeh  podatha  od  towar6w  i  usfug  w jednostkach
budZeto\vych gminy Drawsko Pomorskie i gminie Drawsko Pomorskie;

2)   przygotowanie   `vykazu   um6w   w)-agajacych   zmian   dla   kazdej   jednostki
budzetowej i gminy oraz projekt6w ancks6w do tych um6w;

3)    opracowanie zasad rozliczed wermetrznych w zakresie podatku od towar6w i usfug
(mi?dzy  gminq a jej  jednostka budZetowq i na odvI6t oraz  miedzy jednostkami
budZeto|vymi gminy Drawsko Pomorskie).

2.   Zesp6I   prowadzil   bedzie   swoje   prace   w   terminie   do   30   listopada   2016   r.   pod
przewodnictwem  przewodniczapego,  kt6ry  zwofuje  posiedzenia  zespolu  i  organizuje  jego
PraC?.
3.  Z przebiegu posiedzenia zespolu sporzqdza sis protok61,  a \vyniki jego prac majq posta6
dokumeut6w a)roj ekt6w zarzqdzeh, wzor6w um6w, wzor6w aneks6w).

§3. Wykonanie zarzqdzenia powierza si? Skarbnikowi gminy Drawsko Pomorskie.

§4. Zarzqdzenie wchodzi w Zycie z dniem podj?cia.
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