
 
-Projekt- 

Uchwała Nr XXXVII/…../2013 
Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 28 listopada 2013 roku 

 
 
w sprawie : wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego 

Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach  
i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim sporządzonego  
za rok obrotowy 2013. 

 
 
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 595, z późn. zm.) w związku z art. 66 ust. 4 ustawy  
z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 330 z późn. 
zm.) 
 

Rada Powiatu Wodzisławskiego 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
Dokonuje się wyboru SIMAR Ltd sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku, przy ul. Smolnej 25, 
wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000107813 jako podmiotu 
uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Powiatowego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim 
sporządzonego za rok obrotowy 2013. 
 

§ 2 
 

Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim  
z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim zawrze umowę o badanie sprawozdania finansowego 
z podmiotem, o którym mowa w § 1.  

§ 3 
 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego. 
 

§ 4 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Uzasadnienie 

do projektu Uchwały Nr XXXVII/......./2013  
Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 28 listopada 2013 roku 

 
 

w sprawie: wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego  
Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach  
i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim sporządzonego  
za rok obrotowy 2013. 

 
 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 

2013r. poz. 330, z późn. zm.) badaniu i ogłaszaniu podlegają roczne sprawozdania finansowe 

jednostek kontynuujących działalność, które w poprzedzającym roku obrotowym, za który 

sporządzono sprawozdanie, spełniły co najmniej dwa z następujących warunków: 

a) średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób, 

b) suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie 

polskiej co najmniej 2 500 000 euro, 

c) przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok 

obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5 000 000 euro . 

Biorąc pod uwagę dane za rok 2012, ustalone na podstawie informacji zawartych  

w sprawozdaniu finansowym Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  

w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, dla którego Powiat 

Wodzisławski jest podmiotem tworzącym - roczne sprawozdanie finansowe zakładu 

sporządzone za rok obrotowy 2013 będzie podlegało obowiązkowi badania.  

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadza biegły rewident wybrany przez 

organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe.  

Zarząd Powiatu Wodzisławskiego wystosował zaproszenie do składania pisemnych 

ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego PP ZOZ-u sporządzonego za rok 

obrotowy 2013. Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej Powiatu 

Wodzisławskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicach ogłoszeń Starostwa 

Powiatowego. 

 

W wyznaczonym terminie złożono 11 ofert, z których 5 spełniło wymagania formalne 

określone w ogłoszeniu. Zestawienie ww. ofert wraz z podaniem proponowanej ceny 

wykonania usługi przedstawia poniższa tabela: 

 



 

Lp. Nazwa firmy Wartość oferty brutto 

1. PKF CONSULT sp. z o.o. Katowice 19 680,00 zł 

2. DB AUDYT sp. z o.o. Katowice   8 487,00 zł 

3. AUXILIUM AUDYT sp. z o.o. Kraków   9 840,00 zł 

4. SIMAR Ltd sp. z o.o. Rybnik   6 088,50 zł 

5. POL-TAX sp.z o.o. Warszawa   6 888,00 zł 

 

 

W związku z przyjęciem jako kryterium oceny ofert ceny za wykonanie usługi - 

proponuje się wybór firmy SIMAR Ltd sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku, przy ul. Smolnej 25, 

jako podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego PP ZOZ-u za rok 2013. 

 Biorąc pod uwagę powyższe wnoszę jak w sentencji przedstawionego projektu 

uchwały. 

 

 

       Naczelnik Wydziału 

         Zdrowia i Polityki Społecznej 

 

               /-/ mgr Iwona Koczy 

 
  


