
UCHWAŁA NR XXII/185/2017
RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

z dnia 30 stycznia 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 117/XV/91 Rady Gminy i Miasta w Dobrodzieniu z dnia 10 grudnia 1991r. 
w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej 

i Mieszkaniowej w  Dobrodzieniu.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2016r. 
poz. 446 z późn.zm.) oraz art.16 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U z 2016r. 
poz. 1870 z późn.zm.)  Rada Miejska w Dobrodzieniu uchwala, co następuje:

§ 1. W §4 uchwały Nr 117/XV/91 Rady Gminy i Miasta w Dobrodzieniu z dnia 10 grudnia 1991r. w sprawie 
utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
w Dobrodzieniu dodaje się ust.3 o brzmieniu: 

„3.    Zakład otrzymuje z budżetu gminy środki finansowe wynikające z rozliczenia podatku od towarów 
i usług, zwanego dalej VAT, zgodnie z poniższymi zasadami:

1) przedmiotem rozliczenia jest różnica pomiędzy podatkiem VAT naliczonym i podatkiem VAT należnym,

2) otrzymane przez Zakład środki  finansowe wynikające z rozliczenia podatku VAT nie mogą być wyższe 
niż kwota wynikająca z rozliczenia podatku VAT Zakładu,

3) rozliczenia dokonuje się na podstawie dokumentacji VAT tj. rejestru sprzedaży, rejestru zakupu 
i cząstkowej deklaracji dla podatku od towarów i usług, złożonej do dnia 10 następnego miesiąca po 
miesiącu podlegającym rozliczeniu lub na podstawie korekty cząstkowej deklaracji dla podatku od towarów 
i usług złożonej do dnia następnego po jej sporządzeniu,

4) przekazanie środków następuje nie wcześniej niż po złożeniu przez Gminę Dobrodzień deklaracji dla 
podatku od towarów i usług do urzędu skarbowego i rozliczeniu finansowym podatku VAT wynikającego 
z tej deklaracji tj. otrzymaniu przez Gminę Dobrodzień zwrotu nadwyżki podatku VAT naliczonego nad 
podatkiem VAT należnym, bądź wpłacie przez Gminę Dobrodzień nadwyżki podatku VAT należnego nad 
podatkiem VAT naliczonym.”.

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianom.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Dobrodzienia.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Damian Karpinski
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