
 

UCHWAŁA Nr 238/2016 

ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO 

z dnia 19 października 2016 r. 

 

w sprawie wprowadzenia zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług w 

Powiecie Toruńskim 

 

 

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

(T. j. Dz. U. z 2016 r., poz.814, z późn. zm.1) oraz ustawy z dnia 05 września 2016 r. (T. j. Dz. 

U. z 2016 r., poz. 1454) o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz 

dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów 

finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw 

członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu 

terytorialnego zwaną dalej „ustawą o szczególnych zasadach rozliczeń” jak i w związku 

z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 29 września 2015r. 

(C-276/14), a także w związku z uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia  

26 października 2015 r. (sygn. I FPS 4/15), uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Ustala się procedury rozliczeń podatku od towarów i usług w Powiecie Toruńskim, 

stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Druk do obliczenia proporcji dla urzędu obsługującego jednostkę samorządu 

terytorialnego, jednostek budżetowych stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

 

§ 3. Druk do obliczenia prewspółczynnika dla urzędu obsługującego jednostkę 

samorządu terytorialnego stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

 

§ 4. Druk do obliczenia prewspółczynnika dla jednostek budżetowych stanowiący 

załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 

 

§ 5. Wykaz jednostek organizacyjnych, których dotyczy centralizacja podatku od 

towarów i usług stanowi załącznik nr 5do niniejszej uchwały. 

 

§ 6. Niniejsza uchwała stanowi element polityki rachunkowości Powiatu Toruńskiego. 

 

§ 7. Dyrektorzy jednostek organizacyjnych wymienieni w załączniku nr 5 do niniejszej 

uchwały, zobowiązani są do wprowadzenia zmian w polityce rachunkowości swojej jednostki. 

 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Toruńskiemu oraz Dyrektorom 

jednostek organizacyjnych Powiatu Toruńskiego. 

 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 

2017 roku. 

 

 

Przewodniczący posiedzenia 

       Starosta Toruński 

 

       Mirosław Graczyk 

 

                                                           
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579.  

 


