
Zarządzenie Nr 19 / 2022 
 

Starosty Kieleckiego 
 

z dnia 28 stycznia 2022 r. 
 

 
w sprawie sposobu określenia w Starostwie Powiatowym w Kielcach jako jednostce obsługującej Powiat 
Kielecki proporcji wykorzystania nabytych towarów i usług  do celów działalności gospodarczej w roku 2022 
oraz wysokości współczynnika proporcji stosowanych do odliczenia podatku od towarów i usług 
 

 
Na podstawie art. 86 ust. 2a-2h, art. 90 ust. 3, 10a, 10b, art. 91 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od 
towarów i usług  (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 
grudnia 2015 r. w sprawie sposobu określenia zakresu wykorzystania nabytych towarów i usług do celów 
działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników ( Dz. U.   z 2021 r. poz . 999 t.j.), oraz Uchwały 
Nr 141/406/2016 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zasad centralizacji rozliczeń 
podatku VAT w Powiecie Kieleckim i jego jednostkach organizacyjnych, zarządza się co następuje: 
 

§1 
W celu prawidłowego rozliczenia podatku naliczonego w przypadku nabyć towarów i usług 
wykorzystywanych zarówno do celów wykonywanej działalności gospodarczej jak i do celów innych niż 
działalność gospodarcza przyjmuje się do stosowania w Starostwie Powiatowym w Kielcach w 2022 roku 
wielkość: 
 

1. prewskaźnika proporcji, o którym mowa w art. 86 ust. 2a-2h ustawy o podatku od towarów 
i usług w wysokości 0% według wyliczeń na podstawie danych za rok 2021 zawartych w 
załączniku nr 1 do zarządzenia. 

2. współczynnika proporcji, o którym mowa w art. 90 ust. 3 i art. 91 ustawy o podatku od 
towarów i usług w wysokości 94% według wyliczeń   na podstawie danych za rok 2021 
zawartych w załączniku nr 2 do zarządzenia. 

 
§2 

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Powiatu. 
 

§3 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 roku. 
 
 
 
 

STAROSTA  
Mirosław Gębski  


