Zarządzenie nr 5/2003
Burmistrza Miasta Pułtusk
z dnia 26 marca 2003 r.
w sprawie powołania stałego zespołu kontrolnego
Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 281 i 282
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926
z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
§1
Powołać stały Zespół Kontrolny w następującym składzie:
1) Lech Chrzanowski
– Przewodniczący Zespołu,
2) Teresa Gąsiorowska
– członek Zespołu,
3) Grzegorz Idzikowski
– członek Zespołu,
4) Zofia Gerek
– członek Zespołu,
5) Mirosław Wiącek
– członek Zespołu.
§2
Zadaniem Zespołu jest sprawdzanie wywiązywania się kontrolowanych z obowiązków
wynikających z przepisów prawa podatkowego.
§3
Tryb pracy Zespołu Kontrolnego określa „egulamin pracy Zespołu Kontrolnego”
stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26 marca 2003 r.
Burmistrz Miasta Pułtusk
Wojciech Dębski

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 5/2003
z dnia 26 marca 2003 r.
Burmistrza Miasta Pułtusk
REGULAMIN PRACY ZESPOŁU KONTROLNEGO
powołanego do sprawdzenia wywiązywania się kontrolowanych
z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego
§1
1. Zespół Kontrolny, zwany dalej „Zespołem”, jest powołany zarządzeniem nr 5/2003
z dnia 26 marca 2003 r. Burmistrza Miasta Pułtusk i ma charakter stały.
2. Zespół pracuje w składzie od 3 do 5 osób ustalonym przez Burmistrza
lub Zastępcę Burmistrza.
3. Do składu Zespołu, o którym mowa w ust. 2, wchodzi Przewodniczący Zespołu
oraz członkowie Zespołu.
§2
1. Zespół obowiązują przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa
(Dz. U. nr 137, poz. 926 z późn. zm.), przepisy aktów wykonawczych
wydanych na jej podstawie oraz postanowienia niniejszego regulaminu.
2. Pracą Zespołu kieruje jego Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności
osoba upoważniona na piśmie przez Przewodniczącego.
3. Członkowie Zespołu przeprowadzają kontrolę na podstawie imiennych upoważnień
udzielonych przez Burmistrza.
4. Wzór imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli przez członka Zespołu
określa załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§3
Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy w szczególności:
1. odebranie upoważnień, o których mowa w § 2 ust. 3, dla członków Zespołu
od Burmistrza Miasta Pułtusk,
2. wyznaczanie terminów kontroli,
3. podział między członków Zespołu prac podejmowanych w trybie roboczym,
4. nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentacji postępowania kontrolnego,
5. informowanie Burmistrza o problemach związanych z pracami Zespołu
w toku postępowania kontrolnego.
§4
Po każdorazowym zakończeniu postępowania kontrolnego dokumentacja z tego postępowania
będzie przechowywana w Wydziale Budżetu i Finansów.
Burmistrz Miasta Pułtusk
Wojciech Dębski

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 5/2003
Burmistrza Miasta Pułtusk
z dnia 26 marca 2003 r.
UPOWAŻNIENIE
....................................
stempel urzędu gminy

....................
miejscowość

.......................
data

Na podstawie art. 283 § 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. –
Ordynacja
podatkowa
(Dz.
U.
nr
137,
poz.
926
z
późn.
zm.)
upoważniam Panią/Pana ..............................................................................................................
(imię i nazwisko)
.......................................................................................................................................................
(stanowisko służbowe i nr dowodu osobistego)
do przeprowadzenia kontroli podatkowej ....................................................................................
(dane identyfikacyjne kontrolowanego, w tym NIP)
w zakresie:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

...................................................................
podpis
z podaniem imienia i nazwiska burmistrza

potwierdzam odbiór kopii upoważnienia
................................................................
(imię i nazwisko)

