
Uchwała Nr XII/84/2015

Rady Powiatu Kolskiego

z dnia 29 października 2015 roku

w sprawie: wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole za rok 2015

Na podstawie art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości

(tekst jednolity Dz.U z 2013 poz.330 z późn.zm) Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu

Opieki Zdrowotnej w Kole za 2015 rok powierza się firmie "Controlling" Kancelaria

Biegłych Rewidentów Kaczmarek, Adamczyk Sp.J. ul. Plac Szkolny 11 62 -400 Słupca

§2

Wykonanie uchwały powierza SIę Zarządowi Powiatu

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole

Dyrektorowi Samodzielnego

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

?rzewo iCZą~dY Powiatu

.)P!k 1:' . kiMare onuc l



Uzasadnienie

do Uchwały Nr XII/84/201S

Rady Powiatu Kolskiego

z dnia 29 października 2015 roku

Zgodnie z przepisem art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości

( jednolity tekst Dz.U z 2013r. poz.330 z zm.) wyboru podmiotu uprawnionego do badania

sprawozdań finansowych do wykonywania badania lub przeglądu sprawozdania finansowego

dokonuje organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe jednostki, chyba że statut, umowa

lub inne wiążące jednostkę przepisy prawa stanowią inaczej.

Z przytoczonego przepisu wynika zatem, że wybór podmiotu uprawmonego do badania

sprawozdań finansowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole

należy do kompetencji Rady Powiatu.

Spośród podmiotów posiadających uprawnienia do badania sprawozdań finansowych wśród

których dokonano przedmiotowego wyboru firma Controlling" Kancelaria Biegłych

Rewidentów Kaczmarek, Adamczyk Sp.J. ul. Plac Szkolny 11 62 -400 Słupca zaoferowała

najniższą cenę za wykonanie w/w sprawozdania.

Jednocześnie ma ona znaczne doświadczenie w przeprowadzaniu badań sprawozdań

finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały uważa SIę za konieczne

uzasadnione.
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