
Uchwała nr  395  /2016 

Zarządu Powiatu Wągrowieckiego 

         z dnia  22 września  2016 roku 

 

w sprawie zmiany Uchwały w sprawie zasad prowadzenia rozliczeń podatku od towarów i usług 

przez jednostki budżetowe Powiatu Wągrowieckiego  

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 i art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  

(tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 814), oraz art. 99; art. 109; art. 106a oraz art. 111 ustawy z dnia 11 marca 

2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.) w związku z: 

a) wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 29 września 2015 r. w sprawie 

o nr C-276/14, 

b) wydaną dla Powiatu Wągrowieckiego interpretacją indywidualną z dnia 20 października 2015 

r. o nr. ILPP2/4512-1-558/15-2/AK,  

c) komunikatem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2015 r. (http://www.finanse.mf.gov.pl), 

Zarząd Powiatu Wągrowieckiego  uchwala, co następuje: 

 

§ 1. W uchwale nr 325/2016 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 czerwca 2016 roku  

w sprawie zasad prowadzenia rozliczeń podatku od towarów i usług przez jednostki budżetowe 

Powiatu Wągrowieckiego § 3 ust. 12 otrzymuje brzmienie:  

 

„12. W terminie do 20. dnia miesiąca następującego po każdym zakończonym kwartale danego roku 

kalendarzowego, Jednostki zobowiązane są do przekazywania do Starostwa Dokumentacji VAT 

obejmującej cały zakończony kwartał (dalej jako: „Dokumentacja VAT Kwartalna”) wraz z kwotą 

podatku VAT na rachunek bankowy podstawowy Powiatu. Dokumentacja VAT Kwartalna 

przekazywana jest w formie papierowej po podpisaniu przez Kierownika (Dyrektora) Jednostki,  

a także głównego księgowego Jednostki, a w przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających 

złożenie podpisów przez obu jednocześnie, po podpisaniu przez jednego z nich.” 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu, Dyrektorom (Kierownikom)          

Jednostek, Głównym księgowym Jednostek oraz pracownikom Jednostek i Starostwa mającym  

w zakresie swoich obowiązków służbowych obowiązek prowadzenia rozliczeń w zakresie VAT. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.    

Starosta Wągrowiecki 

            
       __________________________________ 

                       /Tomasz Kranc/ 

 

                Wicestarosta  
        

_________________________________ 

                       /Michał Piechocki/ 

 

       Jacek Brzostowski___________________ 

            

       Jerzy Springer______________________ 

     

       Robert Woźniak_____________________ 


