
UCHWAŁA NR 271/XXVIII/17
RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Powiatu 
Nowosądeckiego za 2017 i 2018 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 6 i 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1868), art. 66 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 ze 
zm.) oraz w związku z art. 268 i 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 
z 2017 r., poz. 2077) 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 
2017 i 2018 rok. 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

Zgodnie z art. 268 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, roczne sprawozdanie
finansowe jednostki 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, podlega badaniu przez biegłego rewidenta.

Wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego dokonuje organ
zatwierdzający sprawozdanie finansowe jednostki.

Zgodnie ze znowelizowanym w 2017 roku brzmieniem art. 66 ust. 5 ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości, umowa z firma audytorską na badanie sprawozdania finansowego jest zawierana na okres
nie krótszy niż dwa lata, z możliwością przedłużenia na kolejne co najmniej dwuletnie okresy.

Sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje i zatwierdza organ stanowiący
jednostki samorządu terytorialnego.

Wartość zamówienia na wykonanie usługi badania sprawozdania finansowego Powiatu Nowosądeckiego
za 2017 i 2018 rok nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. Jako sposób wyboru
najkorzystniejszej oferty określono kryterium ceny. W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego
złożone zostały trzy oferty spełniające określone w zapytaniu wymagania:

1. Firma Audytorska "INTERFIN",

2. Kancelaria Biegłego Rewidenta Janina Przytuła-Wrońska,

3. Kancelaria Biegłych Rewidentów B&B Sp. z o.o.

Ofertą najkorzystniejszą cenowo jest oferta złożona przez: Kancelarię Biegłego Rewidenta
Janina Przytuła-Wrońska, ul. Bolesława Wstydliwego 8, 31-710 Kraków.
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