
  
-Projekt- 

Uchwała Nr VI/……../2011 
Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 28 kwietnia  2011 roku 

 
w sprawie : wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego 

Powiatu Wodzisławskiego za 2010 rok. 
 
 
Na podstawie art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości  
(tj.: Dz. U. z 2009r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.), art. 44 ust. 4 i art. 268 ustawy  
z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)  
oraz art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych  
(tj. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) 
 

Rada Powiatu Wodzisławskiego 
uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 
 

Wybiera się AUXILIUM AUDYT Krystyna Adamus, Jadwiga Faron,  
Spółka komandytowa w Krakowie jako podmiot uprawniony do badania sprawozdania 
finansowego Powiatu Wodzisławskiego za 2010 rok.  
 

§ 2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego. 
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
Uzasadnienie do projektu 
Uchwały Nr VI/ ....... /2011 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 28 kwietnia 2011 roku 

 
w sprawie : wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego 

Powiatu Wodzisławskiego za 2010 rok. 
 

 
Projekt uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania 

finansowego Powiatu Wodzisławskiego za rok 2010 opracowano na podstawie powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności z uwzględnieniem przepisów: 

1. art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity:  

Dz. U. z 2009r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) 

2. art. 268 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157  

poz. 1240 z późn. zm.), zwanej dalej ufp. 

Rok budŜetowy 2010 to pierwszy rok obowiązywania reguły wynikającej z ustawy  

o finansach publicznych dotyczącej badania sprawozdania finansowego jst przez biegłego 

rewidenta. Zgodnie z treścią art. 268 cyt ustawy: „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”. 

Liczba mieszkańców ustalona przez Główny Urząd Statystyczny dla Powiatu 

Wodzisławskiego na dzień 31.12.2009 r. wynosi 155.982 osoby. Biorąc pod uwagę powyŜsze 

dane, Powiat Wodzisławski podlega obowiązkowi badania sprawozdania finansowego  

za rok 2010. 

Wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych dokonuje organ 

zatwierdzający sprawozdanie finansowe.  

W dniu 31.03.2011r. Zarząd Powiatu Wodzisławskiego zamieścił na stronie 

internetowej Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl. zaproszenie do składania pisemnych 

ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Powiatu Wodzisławskiego  

za rok obrotowy 2010 (http://www.bip.powiatwodzislawski.pl/index.jsp?bipkod=/020). 

Na zaproszenie odpowiedział 1 podmiot, spełniający wymagania  zgodnie  

z ogłoszeniem tj.: 

WARTO ŚĆ OFERTY 
BRUTTO L.P NAZWA FIRMY 

 

1. AUXILIUM AUDYT Krystyna Adamus, Jadwiga Faron,  
Spółka komandytowa, Al. Pokoju 84, 31-564 Kraków 

12.300,00 

 
 



  
W związku z powyŜszym proponuje się wybór oferty przedstawionej przez: 

AUXILIUM AUDYT Krystyna Adamus, Jadwiga Faron,  
Spółka komandytowa, 
Al. Pokoju 84, 31-564 Kraków 

 

Biorąc pod uwagę powyŜsze Zarząd wnosi o podjęcie przez Wysoką Radę uchwały  

w brzmieniu zgodnym z przedłoŜonym projektem. 

 

 

        Skarbnik Powiatu 

 

          /-/ mgr Mariusz Rakowski 


