
ZARZĄDZENIE NR 32/2021 
STAROSTY NOWOSĄDECKIEGO 

z dnia 10 grudnia 2021 r. 

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 28/2019 Starosty Nowosądeckiego z dnia 10 czerwca 2019 r. 
w sprawie trybu zawierania umów cywilnoprawnych w sprawach należących do kompetencji 

poszczególnych komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu. 

Na podstawie §13 ust. 3 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym 
Sączu, zarządzam, co następuje: 

§ 1. Zmienia się Zarządzenie Nr 28/2019 Starosty Nowosądeckiego z dnia 10 czerwca 2019 r. 
w sprawie trybu zawierania umów cywilnoprawnych w sprawach należących do kompetencji 
poszczególnych komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, zmienione 
Zarządzeniem Nr 35/2019 Starosty Nowosądeckiego z dnia 1 października 2019 r.,  w taki sposób, że 
wzór rachunku otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego Zarządzenia. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2022 r. 
 

Starosta Nowosądecki 
 
 

Marek Kwiatkowski 
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                                                         dnia          

imię i nazwisko Zleceniobiorcy/ 

Wykonawcy dzieła  

miejscowość 

      

              

              

adres Zleceniobiorcy/Wykonawcy dzieła 

 

 

          

              

              

                           RACHUNEK    

              

dla Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu ul. Jagiellońskiej 33 za pracę zleconą wykonaną                   

na podstawie umowy zlecenia/umowy o dzieło* z dnia …………....…  nr ……….…………………..….  

za okres …………………………………..     

  

        

              
     

 

1. Wynagrodzenie brutto        zł   gr  

2. Składki na ubezpieczenia społeczne (a + b + c)      zł   gr  

 a) emerytalne (poz.1 x 9,76%)   zł   gr      

 b) rentowe (poz.1 x 1,50%)   zł   gr      

 c) chorobowe (poz.1 x 2,45%)   zł   gr      

3. Koszty uzyskania przychodu           

 ((poz.1 - poz.2) x 20%*,50%*)       zł   gr  

4. Dochód - podstawa opodatkowania  (poz.1 - poz.2 - poz.3)    zł   gr  

5. Podstawa opodatkowania w zaokrągleniu do pełnych złotych    zł    

6. Zaliczka na podatek dochodowy w zaokrągleniu        

 do pełnych złotych (poz.5x17%)**      zł    

7. Składka na ubezpieczenie zdrowotne (poz.1 - poz.2) x 9%   zł  gr  

8. Inne, ewentualne potrącenia (wymienić jakie: .………………………….)   zł  gr  

9.  Kwota netto do wypłaty (poz.1-poz.2-poz.6-poz.7-poz.8)    zł   gr  

              

 

 

Wypłata przelewem na mój rachunek bankowy nr:  ……………………….………………………………………… 

 

 

 

             (podpis Zleceniobiorcy/Wykonawcy dzieła) 
              

* niewłaściwe skreślić 

** po uwzględnieniu, jeżeli dotyczy, kwoty wolnej, ulgi dla osoby do 26 roku życia 

 
Wystawca rachunku uwzględnia aktualnie obowiązujące, na dzień złożenia rachunku, stawki procentowe składek, zaliczek itp.  
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