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Zarządzenie Nr 115/2016 

Burmistrza Karczewa 

z dnia 30 września 2016 roku 

 
w sprawie w sprawie powołania Zespołu ds. centralnego rozliczenia podatku od 

towarów i usług w Gminie Karczew 
 

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 446) oraz § 8 Regulaminu Organizacyjnego stanowiącego załącznik do 

Zarządzenia Nr 28/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia 

tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Karczewie zarządzam, 

co następuje: 

 

          § 1. 1 Powołuję Zespół ds. centralnego rozliczania podatku od towarów i usług w 

Gminie 

Karczew zwany dalej „Zespołem”. 

            2. Głównym zadaniem Zespołu jest wprowadzenie od dnia 1 stycznia 2017 r. 

centralnego rozliczania podatku od towarów i usług, zwanego dalej podatkiem VAT, w 

Urzędzie Miejskim w Karczewie i we wszystkich jednostkach budżetowych oraz w zakładzie 

budżetowym Gminy Karczew oraz koordynacja prac niezbędnych do wypracowania i 

wdrożenia jednolitych procedur, zasad i wytycznych w zakresie rozliczania podatku VAT. 

 

§ 2. W skład Zespołu wchodzą: 

1) Małgorzata Pajek – przewodniczący; 

2) Agnieszka Smolak- z-ca przewodniczącego; 

3) Magdalena Cacko-Olszewska – sekretarz; 

4) Justyna Chłopek – członek; 

5) Anna Łysik- członek; 

5) Joanna Kadlec- członek; 

6) Barbara Poświata- członek; 

7) Dariusz Gajownik- członek. 

 

            § 3.  Do zadań Zespołu należy w szczególności: 

1) przygotowanie harmonogramu prac związanych z wdrożeniem centralizacji; 

2) opracowanie instrukcji podatkowych określających zasady rozliczania 

i dokumentowania na gruncie podatku VAT dotyczących transakcji sprzedażowych 

(opodatkowanych i zwolnionych z podatku VAT) jednostek budżetowych i zakładu 

budżetowego Gminy Karczew oraz transakcji zakupowych jednostek budżetowych i 

zakładu budżetowego Gminy Karczew; 

3) opracowanie procedury obiegu dokumentów i informacji w ramach 

przygotowania scentralizowanych rejestrów podatku VAT Gminy Karczew 

i scentralizowanej deklaracji podatku VAT Gminy Karczew z uwzględnieniem 

podziału obowiązków i odpowiedzialności za poszczególne elementy procedur; 

4) przygotowanie wzorcowego „rejestru podatku VAT zakupów” i „rejestru podatku VAT 

sprzedaży”, wzorcowego zbiorczego rejestru cząstkowego oraz wzorcowej deklaracji 

cząstkowej podatku VAT do stosowania przez jednostki budżetowe i zakład budżetowy 

Gminy Karczew w modelu scentralizowanym; 

5) koordynacja szkoleń z zakresu stosowania nowych zasad rozliczeń podatku VAT 

w modelu scentralizowanym; 
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6) nadzór nad przygotowaniem scentralizowanego rejestru podatku VAT i złożeniem 

scentralizowanej deklaracji podatku VAT Gminy Karczew za pierwszy okres 

rozliczeniowy (styczeń 2017 r.). 

 

           § 4. 1. Na posiedzenia Zespołu mogą być zapraszani przedstawiciele jednostek 

organizacyjnych Gminy Karczew, inni niż wymienieni w § 2, o ile wymaga tego 

zagadnienie rozpatrywane przez Zespół i przewodniczący Zespołu uzna 

ich udział za konieczny. 

          2. Dyrektorom jednostek budżetowych i zakładu budżetowego Gminy Karczew może 

być także zlecane dokonanie, w ramach kompetencji, niezbędnych czynności związanych z 

wdrażaniem opracowanych procedur, zasad i wytycznych w zakresie podatku VAT w tych 

jednostkach. 

          3. Zadania dla jednostek budżetowych Gminy Karczew w zakresie, o którym 

mowa w ust. 1 ustala Przewodniczący Zespołu. 

 

         § 5. 1. Posiedzenia Zespołu odbywać się będą w siedzibie Urzędu Miejskiego przy 

Warszawskiej 28, w terminach wyznaczonych przez Przewodniczącego Zespołu. 

          2. Przewodniczący Zespołu ustala harmonogram posiedzeń. Każda zmiana 

harmonogramu wymaga poinformowania członków Zespołu. 

          3. Informacje o terminach posiedzeń i ich zmianach przekazuje Sekretarz Zespołu. 

 

        § 6. Zobowiązuje się Naczelników wydziałów oraz dyrektorów jednostek 

budżetowych i zakładu budżetowego Gminy Karczew do współpracy z Zespołem, jego 

członkami, w szczególności do udzielania wszelkich informacji i wyjaśnień oraz 

wykonywania zadań wskazanych przez Zespół lub jego członków. 

           

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji. 

  

          § 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

Burmistrz Karczewa 

           inż. Władysław Dariusz Łokietek 

 


