
Zarządzenie nr 81/2019   
Burmistrza Miasta Gostynina  

z dnia 8 lipca 2019 roku 
 
w sprawie  zmiany Zarządzenia nr 152/2016 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 3 
listopada 2016 roku w sprawie centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług 
Gminy Miasta Gostynina oraz jednostek budżetowych i zakładów budżetowych 
utworzonych przez Gminę 

 
Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 31 oraz  art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 506) oraz § 3 ust. 4 Załącznika nr 2 do 
Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Gostynina wprowadzonego Zarządzeniem 
Burmistrza Miasta Gostynina Nr 15/2016 z dnia 1 lutego 2016r. zarządza się, co następuje:  
 

§ 1 
 
W Zarządzeniu nr 152/2016 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 3 listopada 2016 roku w sprawie 
centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług Gminy Miasta Gostynina oraz jednostek 
budżetowych i zakładów budżetowych utworzonych przez Gminę wprowadza się następujące 
zmiany: 

 
1.Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.  
 
2.W załączniku nr 2: 
  
  1) § 3 ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:  

 
„Zobowiązuje się Miejski Zespół Ekonomiczny Szkół i Przedszkoli w Gostyninie do 
prowadzenia rozliczeń podatku VAT, sporządzania cząstkowych ewidencji sprzedaży i 
zakupu oraz cząstkowych deklaracji za poszczególne miesiące rozliczeniowe n/w jednostek 
oświatowych:  
a) Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Gostyninie 
b) Miejskiego Przedszkola Nr 4 w Gostyninie 
c) Miejskiego Przedszkola Nr 5 w Gostyninie 
d) Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gostyninie 
e) Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gostyninie  
f)  Szkoły Podstawowej Nr 5 w Gostyninie 
g) Miejskiej Szkoły Muzycznej w Gostyninie” 
h) Klubu Dziecięcego „Uśmiech Malucha” 

   
   2) § 7 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
 

1) dla faktur: 
a) dla jednostki budżetowej Urząd Miasta w Gostyninie –„numer kolejny/ miesiąc 
sprzedaży/rok sprzedaży” 
b) dla jednostki budżetowej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie –„numer 
kolejny/ miesiąc sprzedaży/ rok sprzedaży/ MOPS” 
c) dla jednostki budżetowej Miejskie Przedszkole Nr 2 w Gostyninie – „numer kolejny/ 
miesiąc sprzedaży/ rok sprzedaży/ MP2” 
d) dla jednostki budżetowej Miejskie Przedszkole Nr 4 w Gostyninie – „numer kolejny/ 
miesiąc sprzedaży/ rok sprzedaży/ MP4” 
e) dla jednostki budżetowej Miejskie Przedszkole Nr 5 w Gostyninie – „numer kolejny/ 
miesiąc sprzedaży/ rok sprzedaży/ MP5” 
f) dla jednostki budżetowej Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gostyninie – „numer kolejny/ 
miesiąc sprzedaży/ rok sprzedaży/ SP1” 



g) dla jednostki budżetowej Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gostyninie – „numer kolejny/ 
miesiąc sprzedaży/ rok sprzedaży/ SP3” 
h) dla jednostki budżetowej Miejska Szkoła Muzyczna w Gostyninie – „numer kolejny/ 
miesiąc sprzedaży/ rok sprzedaży/ MSM” 
i) dla jednostki budżetowej Szkoła Podstawowa Nr 5 w Gostyninie  - „numer kolejny/ 
miesiąc sprzedaży/ rok sprzedaży/ SP5” 
j) dla jednostki budżetowej Miejski Zespół Ekonomiczny Szkół i Przedszkoli w Gostyninie – 
„numer kolejny/ miesiąc sprzedaży/ rok sprzedaży/ MZESiP” 
k) dla jednostki budżetowej Miejski Ośrodek Sportów Wodnych i Zimowych w Gostyninie – 
„numer kolejny/ miesiąc sprzedaży/ rok sprzedaży/ MOSWiZ” 
l) dla zakładu budżetowego Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie – „numer 
kolejny/ miesiąc sprzedaży/ rok sprzedaży/ MOSiR”, 
ł) dla jednostki budżetowej Klub Dziecięcy „Uśmiech Malucha” w Gostyninie – numer 
kolejny/ miesiąc sprzedaży/ rok sprzedaży/ KDUM”, 
 

 
§ 2 

 
 
Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Gostynina oraz Dyrektorom jednostek. 

 
§ 3 

 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 15 października 
2018 r. 
 

 

 

 

 


