
UCHWAŁA NR 189/XIX/16
RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

z dnia 25 listopada 2016 r.

w sprawie: wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Powiatu 
Nowosądeckiego za rok 2016.

Na podstawie art. 12 pkt 6 i pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j.  Dz. U. z 
2016 r. poz. 814 z późn. zm), w zw. z art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j 
Dz. U. z 2016 r. poz. 1047) oraz w zw. z art. 268 i art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870) Rada Powiatu Nowosądeckiego, uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się wyboru w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie pozaustawowym, 
podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Powiatu Nowosądeckiego za rok 
2016. Wybraną ofertę złożyła Kancelaria Biegłego Rewidenta Janina Przytuła-Wrońska, ul. Bolesława 
Wstydliwego 8, 31-710 Kraków.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  Powiatu 
Nowosądeckiego

Zygmunt Paruch
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Uzasadnienie

Art. 268 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870)
wprowadza obowiązek badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta w tej jednostce samorządu
terytorialnego, w której liczba mieszkańców ustalona przez Główny Urząd Statystyczny na dzień 31 grudnia
roku poprzedzającego rok, za który sporządzono sprawozdanie przekracza 150 tysięcy.

W związku z tym, że Powiat Nowosądecki mieści się w tej grupie jednostek a wartość zamówienia nie
przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, skierowano zapytanie ofertowe AD-
IV.2600.22.2016 o możliwości składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Powiatu
Nowosądeckiego za 2016 rok.

Na zapytanie ofertowe odpowiedziało sześć firm, oferujących przeprowadzenie badania rocznego
sprawozdania finansowego, z określeniem ceny badania oraz prezentując doświadczenie w badaniu sprawozdań
jednostek samorządu terytorialnego.

Oferty złożyły poniższe firmy:

1.Kancelaria Biegłego Rewidenta Lila Stanuch,

2.Firma Audytorska “INTERFIN”,

3.Biuro Biegłych Rewidentów "EKO-BILANS " Sp. z o.o,

4.Biegły Rewident Jerzy Migas,

5.Kancelaria Biegłego Rewidenta Janina Przytuła-Wrońska,

6.Grupa Gumułka- Audyt Sp. z o.o

W wyniku postępowania wyłoniono wykonawcę: Kancelaria Biegłego Rewidenta Janina Przytuła-
Wrońska, ul. Bolesława Wstydliwego 8, 31-710 Kraków.

Przedmiotem usługi jest sporządzenie opinii, czy badane sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie
prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, zgodnie z zasadami rachunkowości i obowiązującymi w
jednostce przepisami prawnymi i statutem oraz czy przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie istotne dla oceny
informacje, w tym sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy budżetu.

Opinia ta jest jednym z istotnych dokumentów rozpatrywanych przez komisję rewizyjną w procedurze
zatwierdzenia wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
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