
ZARZĄDZENIE NR 173/2021 
BURMISTRZA GMINY RYMANÓW 

z dnia 1 grudnia 2021 r. 

Zmieniające Zarządzenie nr 150/2016 z dnia 30 września (tj. Zarządzenie nr 124/2018 
Burmistrza Gminy Rymanów z dnia 4 października 2018 roku) w sprawie scentralizowanych 
zasad rozliczeń podatku od towarów i usług VAT w Gminie Rymanów oraz jej jednostkach 

budżetowych i zakładzie budżetowym 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021r., 
poz. 1372 ze zm.) oraz art. 3 ustawy z dnia 5 września 2016r. ustawy 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 jednostki samorządu terytorialnego 
(Dz.U.2018r., poz.280), biorąc pod uwagę wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 
29 września 2015r. (C-276/14), a także w związku z uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 
26 października 2015r. wydaną w sprawie oznaczonej sygn. akt; I FPS 4/15  

Burmistrz Gminy Rymanów 
zarządza, co następuje: 

§ 1. w Zarządzeniu nr 150/2016 Burmistrza Gminy Rymanów z dnia 30 września 2016 roku, zmienionego 
Zarządzeniem nr 161/2017 Burmistrza Gminy Rymanów z 4 października 2017 roku oraz Zarządzeniem 
nr 124/2018 Burmistrza Gminy Rymanów z dnia 4 października 2018 roku i Zarządzenia 172/2021 Burmistrza 
Gminy Rymanów z 27 listopada 2019 roku w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku od towarów 
i usług VAT w Gminie Rymanów oraz jej jednostkach budżetowych i zakładzie budżetowym zmienia się § 
2 ust. 2, w którym po pkt 12 dodaje się pkt 13 w brzmieniu następującym: 

„13)  Gminny Żłobek "Wesołe Maluchy" w Rymanowie-Zdroju – Desznie”. 

§ 2. Pozostałe postanowienia Zarządzenia nr 150/2016 pozostają bez zmian. 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi, dyrektorom i pracownikom jednostek. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Burmistrz Gminy Rymanów 
 
 

Wojciech Farbaniec 
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