
UCHWAŁA NR 196/XX/16
RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

z dnia 30 grudnia 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 407/XXXVII/14 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia
30 października 2014 r. w sprawie utworzenia Powiatowego Zakładu Aktywności 

Zawodowej w Nawojowej i nadania statutu.

Na podstawie art.4 ust.1 pkt.5, art.12 pkt. 8 lit. i ustawy z dnia  5 czerwca 1998r. o samorządzie 
powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 814 z późn. zm.), art.29 ust.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 
1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. 
Dz.U. z 2011r. Nr 127 poz. 721 z późn. zm.), art. 14 pkt. 7a oraz art.16 ust.1 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 poz. 1870), Rozporządzenia Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012r. (Dz.U. z 2012r poz.850) w sprawie zakładów 
aktywności zawodowej oraz w związku z uchwałą nr 322/XXXII/2009r. Rady Powiatu 
Nowosądeckiego z dnia 6 listopada 2009r. w sprawie ustalenia zasad gospodarowania 
nieruchomościami z zasobu powiatowego oraz uchwałą nr 1274/2014 Zarządu Powiatu 
Nowosądeckiego z dnia 8 października 2014r. w sprawie wyrażenia zamiaru przekazania części 
nieruchomości CKPiU w Nawojowej na rzecz nowotworzonego Powiatowego Zakładu 
Aktywności Zawodowej

Rada Powiatu Nowosądeckiego uchwala co następuje
§ 1. W załączniku nr 1 do uchwały nr 407/XXXVII/14 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 

30 października 2014r. w sprawie utworzenia Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w 
Nawojowej i nadania statutu (D.Urz.Woj.Małop. poz. 6208 z dnia 7 listopada 2014r.) wprowadza 
się następujące zmiany:

1. W §7 dodaje się ust. 7, 8,9 i 10 w brzmieniu:
1) ust. 7. Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Nawojowej otrzymuje z budżetu Powiatu 

Nowosądeckiego środki finansowe wynikające z miesięcznych rozliczeń w wysokości 
określonej w cząstkowej deklaracji VAT-7 Zakładu.

2) ust. 8. Środki finansowe z miesięcznych rozliczeń wynikających z cząstkowej deklaracji VAT-7 
Zakładu, Powiat Nowosądecki przekazuje na rachunek Powiatowego Zakładu Aktywności 
Zawodowej w Nawojowej w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, z zastrzeżeniem 
ust.9

3) ust. 9. W przypadku gdy Powiat Nowosądecki wykaże podatek VAT do zwrotu z 
UrzęduSkarbowego, środki wynikające z cząstkowej deklaracji VAT-7 Zakładu,  przekaże 
narachunek Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Nawojowej do końca miesiąca, 
w którym otrzymał zwrot z Urzędu Skarbowego.

4) ust. 10 W przypadku gdy ostatnim dniem miesiąca jest dzień wolny od pracy, środki  o których 
mowa w ust. 8 i 9 przekazywane są przed tym dniem.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego

Id: E78CB396-3F00-4898-838D-D7D9D2A9597C. Podpisany Strona 1



§ 3. Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady 
Powiatu Nowosądeckiego

Zygmunt Paruch
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Uzasadnienie

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 5 września 2016r. o szczególnych zasadach
rozliczeń podatków od towarów i usług oraz dokonywania zwrotów środków publicznych
przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z
budżetu Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego tzw. Specustawą o VAT w jednostkach JST,
w związku z wprowadzonymi zmianami w Ustawie z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych (Dz.U. z 2016 poz. 1870) zachodzi konieczność wprowadzenia zapisów
regulujących zasady ustalania i przekazywania z budżetu Powiatu Nowosądeckiego do
Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Nawojowej środków finansowych
wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług na podstawie przedstawianej
cząstkowej deklaracji VAT-7 Zakładu.

Id: E78CB396-3F00-4898-838D-D7D9D2A9597C. Podpisany Strona 1




