REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
w RZESZOWIE
35 - 064 Rzeszów, ul. Mickiewicza 10
WA – 0730/419/2007

Rzeszów, dnia 24 października 2007 r.
Pani, Pan
Marszałek Województwa,
Starosta, Prezydent,
Burmistrz, Wójt

w

sprawie:

sprawozdawczości w
przedsiębiorców

zakresie

nadzorowania

pomocy publicznej

dla

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie informuje, że w związku z nowelizacją
ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy
publicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.) oraz
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej
pomocy publicznej oraz sprawozdań o zaległych należnościach przedsiębiorców z tytułu
świadczeń na rzecz sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 133, poz. 923) wystąpiły
zmiany w tym zakresie.
Od III kwartału 2007 r. wprowadzono obowiązek składania informacji o nieudzieleniu
pomocy publicznej. Podmioty udzielające pomocy zgodnie z ww. ustawą są zobowiązane do
przekazywania sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej lub informacji
o nieudzieleniu pomocy. Wzór elektronicznego formularza sprawozdania o udzielonej
pomocy publicznej oraz wzór informacji o nieudzieleniu pomocy publicznej (format excela)
ulegają okresowym modyfikacjom, dlatego należy je każdorazowo pobierać ze strony
www.uokik.gov.pl (pomoc publiczna/sprawozdawczość/sprawozdawczość podmiotów
udzielających pomocy publicznej).
Okres sporządzania sprawozdań o zaległych należnościach przedsiębiorców
z tytułu świadczeń na rzecz sektora finansów publicznych zmieniono z kwartalnego na
roczny. Począwszy od trzeciego kwartału 2007 r. nie sporządza się sprawozdań kwartalnych
o zaległych należnościach, sprawozdanie to składa się tylko za cały rok.
Należy przestrzegać terminów sporządzania i przekazywania ww. sprawozdań do
regionalnych izb obrachunkowych, tj. 30 dni po zakończeniu kwartału i 60 dni po
zakończeniu roku. Sprawozdania te należy przekazywać wyłącznie w formie elektronicznej
na adresy:
-

pompubl@rzeszow.rio.gov.pl – dla jst objętych nadzorem RIO Rzeszów

- pompubl_krosno@rzeszow.rio.gov.pl - dla jst objętych nadzorem RIO Zespół
Zamiejscowy Krosno
- pompubl_przemysl@rzeszow.rio.gov.pl - dla jst objętych nadzorem RIO Zespół
Zamiejscowy Przemyśl

- pompubl_tarnobrzeg@rzeszow.rio.gov.pl - dla jst objętych nadzorem RIO Zespół
Zamiejscowy Tarnobrzeg.
Ponadto Izba ponownie przypomina, że jednostki samorządu terytorialnego są
zobowiązane do sporządzania i przekazywania do regionalnych izb obrachunkowych
sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie oraz
informacji o nieudzielaniu pomocy za każdy miesiąc roku kalendarzowego, w terminie 20
dni od dnia zakończenia danego miesiąca oraz za rok kalendarzowy w terminie 30 dni od
zakończenia tego roku kalendarzowego. Szczegółowe informacje na ten temat przekazaliśmy
Państwu w piśmie nr WA-0730/4/11/2007 z dnia 12 lipca 2007 r.
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