
 

 

UCHWAŁA NR XXXI/259/17 

RADY GMINY GRÓDEK 

z dnia 9 czerwca 2017 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany Statutu Komunalnego Zakładu Budżetowego w Gródku 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948, z 2017 r. poz. 730 i 935) oraz art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260, z 2017 r. poz. 191, 

659, 933 i 935) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W załączniku do uchwały Nr VIII/71/11 Rady Gminy Gródek z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie 

zmiany Statutu Komunalnego Zakładu Budżetowego w Gródku (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 183 poz. 2214)  

po § 9 dodaje się § 9a w brzmieniu:  

"§ 9a. 1. Zakład może otrzymać z budżetu Gminy Gródek środki finansowe wynikające z rozliczenia 

podatku od towarów i usług VAT (zwanego dalej "podatkiem VAT"), z tym że ich wysokość nie może 

być wyższa niż wynikająca z rozliczenia tego podatku związanego z Zakładem. 

2. Zakład otrzymuje na rachunek bankowy zwrot nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym 

za dany okres rozliczeniowy, gdy Zakład w „cząstkowej” deklaracji VAT-7 za dany okres zawnioskuje 

o zwrot nadwyżki. 

3. W przypadku, gdy ze zbiorczej deklaracji VAT-7 Gminy Gródek za dany okres wynika nadwyżka 

podatku VAT naliczonego nad podatkiem VAT należnym podlegająca zwrotowi, Zakład otrzymuje 

z budżetu Gminy Gródek środki finansowe wynikające z rozliczenia podatku VAT, w kwocie równej 

nadwyżce podatku naliczonego związanego z działalnością Zakładu nad podatkiem należnym 

związanym z działalnością Zakładu wykazanej w "cząstkowej" deklaracji VAT-7 do zwrotu. 

4. Przekazanie z budżetu Gminy Gródek kwoty stanowiącej różnicę podatku VAT naliczonego nad 

należnym w okresie rozliczeniowym wynikającej ze złożonego rozliczenia, tj. „cząstkowej" deklaracji 

VAT-7, następuje w terminie 60 dni od dnia otrzymania zwrotu z urzędu skarbowego przez Gminę 

Gródek, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6. 

5. Jeżeli w zbiorczej deklaracji VAT-7 Gminy Gródek za dany miesiąc wystąpi nadwyżka VAT 

naliczonego nad należnym, a w wyniku przeprowadzonej kontroli podatkowej, postępowania 

podatkowego lub czynności sprawdzających przez organy podatkowe, część lub całość tej nadwyżki 

zadeklarowana przez Gminę Gródek w deklaracji zbiorczej VAT-7 nie zostanie Gminie Gródek 

zwrócona, Gmina Gródek wstrzymuje zwrot nadwyżki do Zakładu do czasu rozstrzygnięcia. 
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6. Jeżeli w zbiorczej deklaracji VAT-7 Gminy Gródek za dany miesiąc nie wystąpi nadwyżka VAT 

naliczonego nad należnym, lub jeżeli przypadająca do zwrotu z deklaracji VAT-7 Gminy nadwyżka 

podatku VAT naliczonego nad należnym będzie mniejsza niż wynikająca z "cząstkowej" deklaracji 

VAT-7 Zakładu, wówczas zwrot nadwyżki VAT naliczonego nad należnym wynikającej z deklaracji 

„cząstkowej” VAT-7 Zakładu nastąpi po złożeniu przez Gminę Gródek zbiorczej deklaracji VAT-7, 

w ciągu 30 dni od daty zgromadzenia przez Gminę Gródek wystarczających środków pieniężnych 

pochodzących z dokonanych przez pozostałe jednostki organizacyjne Gminy Gródek wpłat na rachunek 

bankowy budżetu gminy z tytułu rozliczeń podatku VAT. 

7. W przypadku wystąpienia konieczności sporządzenia korekty zbiorczej deklaracji VAT w związku 

z rozliczeniem podatku VAT w Zakładzie, po dokonanym przez Gminę Gródek zwrocie środków 

finansowych stanowiących nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym związanych z działalnością 

Zakładu: 

1) w przypadku zmniejszenia kwoty nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym związanej 

z rozliczeniem Zakładu, zobowiązany jest on zwrócić na rachunek bankowy Gminy Gródek różnicę 

wynikającą ze skorygowanego rozliczenia w terminie 7 dni; 

2) w przypadku zwiększenia kwoty nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym związanej 

z rozliczeniem Zakładu, Gmina Gródek pozostałą kwotę nadwyżki przekazuje Zakładowi w terminach 

i na zasadach określonych w ust. 4 i 6." 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gródek. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego. 

  Przewodniczący Rady Gminy 

Wieczysław Gościk 
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Uzasadnienie 

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 5 września 2016 r. 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 jednostkę samorządu terytoiralnego1) 

(Dz. U. poz. 1454 i 1948) do art. 15 i art. 16 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) wprowadzone zostały zmiany, zgodnie z którymi organ stanowiący 

jednostki samorządu terytorialnego tworząc samorządowy zakład budżetowy, określa m.in. zasady ustalania 

i przekazywania z budżetu jst środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów  

i usług, jeżeli przewiduje przekazywanie tych środków temu zakładowi, oraz samorządowy zakład 

budżetowy może otrzymać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego środki finansowe wynikające  

z rozliczenia podatku od towarów i usług, z tym że ich wysokość nie może być wyższa niż wynikająca  

z rozliczenia tego podatku związanego z tym zakładem. 
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