
TERMINY  WAŻNE 
w II kwartale 2008 r. 

(stan prawny na dzień 3 marca 2008 r.) 
 

 
SPRAWOZDAWCZOŚĆ 
 
 
12 kwietnia 
 
Termin złożenia dysponentowi głównemu przekazującemu dotacje, kwartalnego 
sprawozdania z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu 
terytorialnego ustawami - Rb-27ZZ za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 marca 
2008 roku. RIO w Opolu otrzymuje sprawozdanie do wiadomości (Rozporządzenie 
Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości 
budżetowej, DzU nr 115, poz. 781 z późn. zm.). 
 
 
15 kwietnia 
 
Termin złożenia dysponentowi głównemu przekazującemu dotacje, kwartalnego 
sprawozdania o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu 
terytorialnego ustawami – Rb-50 za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 marca 2008 
roku. RIO w Opolu otrzymuje sprawozdanie do wiadomości (Rozporządzenie Ministra 
Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej, DzU 
nr 115, poz. 781 z późn. zm.). 
 
 
24 kwietnia 
 
Termin złożenia sprawozdań z wykonania budżetów za okres od 1 stycznia 2008 
roku do 31 marca 2008 roku (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca  
2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej, DzU nr 115, poz. 781 z późn. zm.). 
Zarząd j.s.t. składa następujące sprawozdania: 
- miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych 

jednostki samorządu terytorialnego - Rb-27S, 
- miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych 

jednostki samorządu terytorialnego - Rb-28S, 
- kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego 

- Rb-NDS,  
- kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji 

i poręczeń - Rb-Z, 
- kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów 

finansowych - Rb-N, 
Jednostki samorządu terytorialnego przekazują, w formie dokumentu i w formie 
elektronicznej, sprawozdania: Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N do 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu. 



Jednostki samorządu terytorialnego mogą przekazywać sprawozdania wyłącznie w 
formie elektronicznej, tylko wtedy, gdy autentyczność ich pochodzenia i integralność 
ich treści będą zagwarantowane bezpiecznym podpisem elektronicznym w 
rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (DzU nr 
130, poz. 1450, z późn. zm.), weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego 
certyfikatu. 
Pliki sprawozdań przekazywanych w formie elektronicznej powinny być zgodne ze 
strukturami opracowanymi przez Ministerstwo Finansów i zamieszczonymi na stronie 
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 6 
września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (DzU nr 112, poz. 1198 z późn. 
zm.). 
Sprawozdania w formie elektronicznej należy przekazywać do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Opolu z wykorzystaniem aplikacji BeSTi@.  
 
 
28 kwietnia 
 
Termin złożenia kwartalnych sprawozdań zbiorczych za okres od 1 stycznia 2008 
roku do 31 marca 2008 roku o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz 
poręczeń i gwarancji (Rb-Z) i o stanie należności (Rb-N) z: 
- funduszy celowych posiadających osobowość prawną, 
- samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, 
- samorządowych instytucji kultury posiadających osobowość prawną, 
- samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w 

celu wykonywania zadań publicznych z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków i 
spółek prawa handlowego,  

w stosunku do których organem założycielskim lub nadzorującym jest jednostka 
samorządu terytorialnego (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 
2006 roku w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie 
operacji finansowych, DzU nr 113, poz. 770). 
Sprawozdania są przekazywane w formie dokumentu oraz w formie elektronicznej 
(na skrzynkę e-mail: dlug@opole.rio.gov.pl).  
 
 
30 kwietnia 
 
Termin złożenia rocznego sprawozdania o wydatkach strukturalnych poniesionych 
przez jednostki sektora finansów publicznych - Rb-WS. 
Jednostki obowiązane do sporządzania sprawozdań przekazują je, w formie 
dokumentu i w formie elektronicznej, do Ministerstwa Finansów - Departamentu 
Finansowania Regionów i Rolnictwa. Sprawozdanie Rb-WS w formie elektronicznej 
powinno być bezwzględnie sporządzone na obowiązującym formularzu 
zamieszczonym na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.mofnet.gov.pl) 
w zakładce Finanse publiczne - Budżet państwa - Klasyfikacja wydatków 
strukturalnych. 
Sprawozdanie w formie elektronicznej należy przekazać do Ministerstwa Finansów 
(adres e-mail umieszczony na stronie internetowej MF) z wykorzystaniem aplikacji 
wskazanej przez Ministerstwo Finansów (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 
27 czerwca  2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej, DzU nr 115, poz. 781 
z późn. zm.). 



 
 
30 kwietnia 
 
Termin złożenia kwartalnego sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej lub 
informacji o nieudzieleniu pomocy w danym okresie sprawozdawczym (rozporządzenie 
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, DzU nr 133, poz. 923).  
 
Sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej przekazywane są do RIO Opole 
wyłącznie w postaci elektronicznej (na skrzynkę e-mail: sprawozdania@rio.opole.pl) 
w formacie:  
 
sprawozdanie:  

 

Nazwa pliku:        pp2008kw1wer00Nazwa_PUP.xls 
 

Gdzie ostatnią częścią nazwy pliku jest nazwa Podmiotu Udzielającego Pomocy (nazwa PUP), składająca się 
z dwóch elementów: 
   element 1 -  skrót kategorii Podmiotu Udzielającego Pomocy np. UG, SP, MW, WFOSIGW 
   element 2  - nazwa identyfikująca Podmiot Udzielający Pomocy, np. nazwa gminy lub miasta  
                        (bez znaków specjalnych) poprzedzona znakiem dolnej kreski _ 
 

Informacje o nieudzieleniu pomocy w danym okresie sprawozdawczym przekazywane 
są do RIO Opole wyłącznie w postaci elektronicznej (na skrzynkę e-mail: 
sprawozdania@rio.opole.pl) w formacie:  
 
informacja:  

 

Nazwa pliku:        pp2008kw1zeroweNazwa_PUP.xls 
 

 
 
30 kwietnia 
 
Termin złożenia bilansu z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego łącznego 

osobno dla jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw 

pomocniczych jednostek budżetowych (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 

lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla 

budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych 

jednostek sektora finansów publicznych, DzU nr 142, poz. 1020). 

 
Ponadto zarząd jednostki samorządu terytorialnego jest obowiązany do sporządzenia 

skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego (w złotych i groszach) 

i przekazania go do Regionalnej Izby Obrachunkowej w formie dokumentu oraz w 

formie elektronicznej (w programie Besti@) w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania 

ostatniego sprawozdania podlegającego konsolidacji. 
 
 
 



 
 
1 maja  
 
Termin złożenia sprawozdania o stanie zobowiązań z tytułu umów partnerstwa 
publiczno-prywatnego za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 marca 2008 roku - Rb-
Z-PPP. Sprawozdanie jest przekazywane do Departamentu Gwarancji i Poręczeń w 
Ministerstwie Finansów oraz do Głównego Urzędu Statystycznego w formie 
dokumentu oraz w formie elektronicznej (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 
27 czerwca  2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej, DzU nr 115, poz. 781 
z późn. zm.). 
 
 
Ponadto zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2007 
r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub 
rybołówstwie oraz informacji o nieudzielaniu pomocy (DzU nr 71, poz. 475) podmiot 
udzielający pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie przekazuje 
sprawozdania, o których mowa w § 1 pkt 1 ww. rozporządzenia tj.: 

• sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie na 
duże projekty inwestycyjne, w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 
10 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach 
dotyczących pomocy publicznej - w terminie 7 dni od dnia udzielenia pomocy 
publicznej; 

• okresowe sprawozdania o udzielonej pomocy de minimis w rolnictwie lub 
rybołówstwie - za każdy miesiąc roku kalendarzowego, w terminie 20 dni od dnia 
zakończenia danego miesiąca (lub informację o nieudzieleniu pomocy publicznej 
w rolnictwie lub rybołówstwie w danym okresie sprawozdawczym). 

 
Sprawozdania o udzielonej pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie oraz 
informacje o nieudzieleniu pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie 
przekazywane są do RIO Opole wyłącznie w postaci elektronicznej (na skrzynkę e-mail: 
sprawozdania@rio.opole.pl) w formacie:  
 
sprawozdanie:  

 

Nazwa pliku:       pprr_rrrrmm_wernr_PUP.xls – sprawozdania/informacje miesięczne 

 
Gdzie: 

          pprr – skrót od „pomoc publiczna rolnictwo, rybołówstwo”  
          rrrr – skrót od „roku” 
          rrrrmm – skrót od „roku, miesiąca” 
          wernr – skrót od „wersja numer” 
          PUP – skrót od „Podmiot Udzielający Pomocy” 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
BUDŻET 
 
 

30 kwietnia  
 
Termin rozpatrzenia przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego 

sprawozdania z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2007 rok 

oraz podjęcia uchwały w sprawie absolutorium dla zarządu jednostki samorządu 

terytorialnego (art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach 

publicznych, Dz.U. nr 249, poz. 2104 ze zm.). 
 
 

PODATKI 
 
Terminy wpłat podatków: 
- od nieruchomości - dotyczy osób fizycznych (z zastrzeżeniem art. 6 ust. 11 

ustawy o podatkach i opłatach lokalnych) - płatny w czterech ratach – do 15 
marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada (art. 6 ust. 7 ustawy z dnia 12 
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, tekst jedn. DzU z 2002 r., nr 9, 
poz. 84 z późn. zm.), 

- od nieruchomości - dotyczy osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz 
spółek niemających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji 
Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz jednostek organizacyjnych Państwowego 
Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe - rata płatna do 15 każdego miesiąca 
(art. 6 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych), 

- rolny - dotyczy osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w 
tym spółek, nieposiadających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych 
Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz jednostek organizacyjnych Lasy 
Państwowe - płatny w czterech ratach – do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 
listopada (art. 6a ust. 6 i ust. 8 pkt 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku 
rolnym, tekst jedn. DzU z 1993 r., nr 94, poz. 431 z późn. zm.), 

- leśny - dotyczy osób fizycznych (z zastrzeżeniem art. 6 ust. 7 ustawy o podatku 
leśnym) - płatny w czterech ratach – do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 
listopada (art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym 
DzU nr 200, poz. 1682 z późn. zm.), 

- leśny -  osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające 
osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, a także 
jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa - rata płatna 
do 15 każdego miesiąca (art. 6 ust. 5 pkt 3 ustawy o podatku leśnym), 

- od środków transportowych - dotyczy osób prawnych i fizycznych - płatny w 
dwóch równych ratach (z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 ustawy o podatkach i 
opłatach lokalnych) –  do 15 lutego i 15 września (art. 11 ust. 1 ustawy o 
podatkach i opłatach lokalnych). 

 
 
 


