
 

Zarządzenie Nr 0050.29.2020 

Burmistrza Miasta Kościerzyna 

z dnia 28 lutego 2020 r. 

 

 

w sprawie zmiany Zarządzenia 0050.174.2016 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia                                    

13 grudnia 2016 r. w sprawie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Miejskiej 

Kościerzyna i jej jednostkach budżetowych 

Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz art. 47 ust.1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą Naczelnego Sądu 

Administracyjnego z dnia 24 czerwca 2013 r sygn. I FPS 1/13, wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE 

z dnia 29 września 2015r.w sprawie C-276/14 oraz uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 

26 października 2015 r.sygn. I FPS 4/15 

zarządzam, co następuje: 

§ 1.Zmienia się treść załącznika Nr 1a do Zarządzenia Nr 0050.174.2016 Burmistrza Miasta 

Kościerzyna  z dnia 13 grudnia 2016 r w sprawie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie 

Miejskiej Kościerzyna i jej jednostkach budżetowych w sposób jak w załączniku do niniejszego 

Zarządzenia. 

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania 

 

 

Michał Majewski 

 

  Burmistrz Miasta Kościerzyna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                       Załącznik Nr 1a                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                       do Zarządzenia nr 0050.29.2020 
                                                                                                                                                                       Burmistrza Miasta Kościerzyna 
                                                                                                                                                                       z dnia 28 lutego 2020 r 

                               
                                                                                                        Kościerzyna , dnia 28 lutego 2020 r  

………………………………………………… 

         / pieczęć Gminy / 

 

WO-S.077.11.2020 

 

 

 

PEŁNOMOCNICTWO 

 

Ja, niżej podpisany Michał Majewski Burmistrz Gminy Kościerzyna udzielam pełnomocnictwa Pani 

Sylwii Trzebiatowskiej Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej                                                                  

w Kościerzynie legitymującej się dowodem osobistym o numerze ARY 185049 do działania                                     

w poniższym zakresie : 

1) wystawiania w imieniu Gminy Miejskiej Kościerzyna faktur VAT, 

2) wystawiania w imieniu Gminy Miejskiej Kościerzyna faktur VAT korygujących, 

3) wystawiania w imieniu Gminy Miejskiej Kościerzyna not korygujących, 

4) wystawiania w imieniu Gminy Miejskiej Kościerzyna paragonów fiskalnych, 

 

 

zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( 

Dz.U.2020.106 t.j. z późn.zm). 

Niniejsze pełnomocnictwo nie upoważnia do udzielania dalszych pełnomocnictw i może być                                   

w  każdym czasie zmienione lub cofnięte.  

Niniejsze pełnomocnictwo jest udzielone wyłącznie na czas pełnienia funkcji dyrektora                                                

i wygasa z chwilą odwołania ze stanowiska / rozwiązania umowy o pracę. 

 

 

 

 

……………………………………. 

                                                                                              ( podpis Burmistrza )  

https://sip.lex.pl/#/act/17086198/2708999?directHit=true&directHitQuery=ustawa%20o%20podatku%20od%20towar%C3%B3w%20i%20us%C5%82ug

