
Uchwała Nr 16/2022 

Zarządu Powiatu Ciechanowskiego 

z dnia 21 stycznia 2022 roku 

w sprawie wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się  

z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych 

Na podstawie art. 32 ust. 1 oraz art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca1998 r. o samorządzie powiatowym 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.) w związku z art. 86l ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja 

podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540) Zarząd Powiatu Ciechanowskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

Wprowadza się do stosowania w Powiecie Ciechanowskim wewnętrzną procedurę w zakresie 

przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach 

podatkowych, stanowiącą załącznik do uchwały. 

 

§ 2. 

Obowiązek stosowania wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z 

obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych dotyczy Starostwa Powiatowego w 

Ciechanowie, jednostek organizacyjnych Powiatu będących jednostkami budżetowymi z wyłączeniem 

jednostek wymienionych w § 3 oraz Powiatu Ciechanowskiego – jako samorządowej osoby prawnej. 

 

§ 3. 

W zakresie zadań wykonywanych przez: 

1) Komendę Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie, 

2) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ciechanowie,  

realizację obowiązków w zakresie przekazywania informacji o schematach podatkowych,  

o których mowa w załączniku nr 1 do uchwały zapewniają kierownicy tych jednostek. 

 

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście, Wicestaroście, Sekretarzowi oraz Skarbnikowi, Powiatu, 

Kierownikom jednostek organizacyjnych, a także Kierownikom Wydziałów oraz osobom zajmującym 

samodzielne stanowiska w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie. 

 

§ 5. 

Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych, kierowników wydziałów oraz osoby 

zatrudnione na samodzielnych stanowiskach w Starostwie Powiatowym  

w Ciechanowie do zinwentaryzowania schematów podatkowych, które wystąpiły w okresie od  

1 stycznia 2019 r. do dnia podjęcia niniejszej uchwały i złożenia stosownego oświadczenia  

o niewystąpieniu schematów podatkowych lub protokołu wstępnej weryfikacji MDR w terminie 30 

dni od podjęcia niniejszej uchwały. 

 



§ 6. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r. 

 

 

 

 

Członkowie Zarządu Powiatu: 

 

/-/ Joanna Potocka - Rak – Starosta Ciechanowski  

/-/ Marek Marcinkowski – Wicestarosta 

/-/ Adam Krzemiński 

/-/ Wojciech Rykowski  

/-/ Stefan Żbikowski 

 


