
ZARZĄDZENIE NR 27/2017 

Burmistrza Gminy i Miasta Drzewica 

z dnia 31 MARCA 2017 r. 

w sprawie określenia zakresu obowiązków i odpowiedzialności za sprawozdawczość z 

udzielonej pomocy publicznej 

Na podstawie art. 32 ust. 1 art. 32a ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu 

w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007r. Nr 59, poz. 404 ze zm.) zarządza 

się, co następuje,: 

§l. 

Zarządzenie określa sposób oraz terminy przekazywania przez pracowników Urzędu Gminy 

i Miasta w Drzewicy: 

a) Sprawozdań z udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej 

pomocy, o których mowa w art.32 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących 

pomocy publicznej, z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP, 

b) Sprawozdań albo informacji dotyczących pomocy publicznej w rolnictwie lub 

rybołówstwie, o których mowa wart. 32 a cytowanej ustawy o postępowaniu 

w sprawach dotyczących pomocy publicznej z wykorzystaniem aplikacji SRRP. 

§ 2. 

l. Zobowiązuje wszystkich pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Drzewicy do . 

przestrzegania obowiązków sprawozdawczych wynikających z przepisów art. 32 

ustawy z dnia 30 września 20014 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy 

publicznej Rozporządzenia Rady Ministrów 23 grudnia 2009 r. w sprawie 

przekazywania sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej informacji o nieudzieleniu 

takiej pomocy z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP, Rozporządzenia Rady Ministrów 

z dnia 8 sierpnia 2008 r. w prawie sprawozdań o udzielonej o udzielonej pomocy 

publicznej, informacji o nieudzielaniu takiej pomocy oraz o zaległościach 

przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów 

publicznych. 

2. Wyznaczam P. Annę Brola Księgową w Referacie Budżetu i Podatków na użytkownika 

nadrzędnego aplikacji SHRIMP- posiadającą Jogin i hasło do aplikacji SHRIMP nadane 

przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

3. Zobowiązuję użytkownika nadrzędnego do wprowadzania do aplikacji SHRIMP 

przypadków udzielenia pomocy publicznej innej niż pomoc publiczna w rolnictwie 

i rybołówstwie, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sporządzania 

sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach należnych na rzecz sektora 

finansów publicznych. 



4. Zobowiązuję pracowników do: 

a) pobrania od użytkownika nadrzędnego aplikacji SHRIMP podiaginu i hasła 

umożliwiającego wprowadzanie danych do aplikacji SHRIMP lub 

b) przekazywania każdego przypadku udzielenia pomocy publicznej osobie 

upoważnionej do obsługi aplikacji SHRIMP lub informacji o nieudzielaniu takiej 

pomocy oraz informowaniu o wszelkich zmianach wymagających dokonania 

korekty sprawozdania 

c) przekazania użytkownikowi nadrzędnemu danych niezbędnych do sporządzenia 

sprawozdania o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach należnych na rzecz 

sektora finansów publicznych. 

§3 

1. Zobowiązuje wszystkich pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Drzewicy do 

przestrzegania obowiązków sprawozdawczych wynikających z przepisów art. 32 a 

ustawy z dnia 30 września 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy 

publicznej Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2009 r. w sprawie 

przekazywania sprawozdań albo informacji dotyczących pomocy publicznej 

w rolnictwie lub rybołówstwie z wykorzystaniem aplikacji, Rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 29 września 2008 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy 

publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie oraz informacji o nieudzieleniu pomocy. 

2. Wyznaczam P. Annę Brola Księgową w Referacie Budżetu i Podatków na użytkownika 

nadrzędnego aplikacji SRPP- posiadającą login i hasło do aplikacji SHRIMP nadane 

przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

3. Zobowiązuję użytkownika nadrzędnego do wprowadzania do aplikacji SRPP 

przypadków udzielenia pomocy publicznej w rolnictwie i rybołówstwie, informacji 

o nieudzieleniu takiej pomocy. 

4. Zobowiązuję pracowników do: 

a) pobrania od użytkownika nadrzędnego aplikacji SRPP podiaginu i hasła 

umożliwiającego wprowadzanie danych do aplikacji SRPP lub 

b) przekazywania każdego przypadku udzielenia pomocy publicznej osobie 

upoważnionej do obsługi aplikacji SRPP lub informacji o nieudzielaniu takiej 

pomocy oraz informowaniu o wszelkich zmianach wymagających dokonania 

korekty sprawozdania 

§4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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