
KA.0050.83.2017 

Zarządzenie Nr 83/2017 

Wójta Gminy Wręczyca Wielka 

z dnia 01.09.2017 r. 

w sprawie:  zmiany Zarządzenia Nr 120/2016 Wójta Gminy Wręczyca Wieka z dnia 

30.11.2016r.  w sprawie: scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie 

Wręczyca Wielka i jej jednostkach budżetowych 

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 31 oraz 33 ust. 1, 2, 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz.U.  z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz w związku z wyrokiem 

Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 29 września 2015 r. (C-276/14) oraz uchwałą 

Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 października 2015 r. (Sygn. I FPS 4/15), a 

także ustawą z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od 

towarów i usług oraz dokonywaniu 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 (Dz.U. z 2016 r. poz. 1454), 

Wójt Gminy Wręczyca Wielka zarządza, co następuje: 

§ 1 

W Zarządzeniu Nr 120/2016 Wójta Gminy Wręczyca Wieka z dnia 30.11.2016r.  w sprawie: 

scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Wręczyca Wielka i jej 

jednostkach budżetowych, wprowadza się następujące zmiany: 

1. Treść § 7 pkt 1:  

„W celu ujednolicenia numeracji prowadzonych „cząstkowych” ewidencji sprzedaży i zakupu 

ustala się w jednostkach następujący sposób ich oznaczania: 

1) nazwa rejestru: rejestr zakupu/rejestr sprzedaży; 

2) numer rejestru: „kolejny numer (…)/skrócona nazwa jednostki (…); 

3) okres którego dotyczy: miesiąc, rok; 

4) nazwa podmiotu: Gmina Wręczyca Wielka/pełna nazwa jednostki; 

5) adres jednostki; 

6) NIP (Gminy)  574-20-47-028.” 

Zastępuje się treścią: 

„Prowadzone „cząstkowe” ewidencje sprzedaży i zakupu powinny wskazywać: 

1) nazwa rejestru: rejestr zakupu/rejestr sprzedaży; 

2) okres którego dotyczy: miesiąc, rok; 

3) nazwę jednostki, której dotyczy; 

4) adres jednostki; 



5) NIP (Gminy)  574-20-47-028. 

 

- Dopuszcza się ręczne naniesienie oznaczeń lub stawianie pieczęci na wydrukach 

ewidencji sprzedaży i zakupu, gdy program księgowy stosowany w danej jednostce 

nie pozwala na oznaczenie ewidencji w sposób opisany powyżej.” 

2. W § 9 dodaje się pkt 4 w następującej treści: 

 „Jeżeli program komputerowy nie pozwala na umieszczenie wszystkich elementów 

wskazanych w § 9 pkt 1 na dokumentach sprzedaży czy zakupu należy obligatoryjnie 

wskazywać odpowiednio „Sprzedawcę” czy „Nabywcę” zaś fakultatywnie odpowiednio 

„Wystawcę” czy „Odbiorcę”. Przy czym z opisu dokumentu winno wynikać jakiej jednostki 

dotyczy lub być zarejestrowane przez odpowiednią jednostkę.”  

 

3. W § 13 dodaje się pkt 9 następującej treści: 

„Agregacja danych w zakresie dotyczącym ewidencji sprzedaży i zakupu, 

przesyłanych przez jednostki organizacyjne gminy w wersji elektronicznej w formacie JPK 

(jednolitego pliku kontrolnego), dokonywana jest w programie księgowym w Referacie 

Finansowym Urzędu Gminy Wręczyca Wielka przez pracownika zajmującego się 

sporządzaniem zbiorczej deklaracji podatkowej oraz wysłaniem JPK Gminy Wręczyca 

Wielka.” 

 

4. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120/2016 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 

30.11.2016 r. w sprawie: scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie 

Wręczyca Wielka i jej jednostkach budżetowych, otrzymuje brzmienie zgodnie 

z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

  



Załącznik Nr 1 

do Zarządzenia Nr 83/2017  

Wójta Gminy Wręczyca Wielka 

z dnia 01.09.2017 r. 

 

Wykaz jednostek Gminy Wręczyca Wielka objętych centralizacją rozliczeń podatku 

VAT 

 

 

L.p. 

 

Pełna nazwa jednostki 

Symbole 

identyfikacji 

faktur 

Jednostka samorządu terytorialnego 

1. Gmina Wręczyca Wielka GWW 

Jednostki organizacyjne 

1. Urząd Gminy Wręczyca Wielka UG 

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  we Wręczycy Wielkiej GOPS 

3. Zespół Obsługi Placówek Oświatowych we Wręczycy Wielkiej ZOPO 

4. Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza we Wręczycy 

Wielkiej  

SPWW 

5. Szkoła Podstawowa im. Synów Pułku w Węglowicach SPW 

6. Szkoła Podstawowa im. Ligonia w Truskolasach SPT 

7. Zespół Szkolno- Przedszkolny i. K.Makuszyńskiego w Kalei ZSzPK 

8. Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kulejach SPK 

9. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Borowem SPB 

10. Przedszkole w Truskolasach PT 

11. Przedszkole w Węglowicach PW 

12. Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym we Wręczycy 

Wielkiej 

PzOIW 

 

http://bip.gminaklobuck.pl/jednostki_pomocniczne_organizacyjne/gminny_osrodek_pomocy.html

