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Uchwała Nr XXXV / 690 / 13 
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 24 czerwca 2013 r. 
 
w sprawie: wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego 
Województwa Wielkopolskiego za 2013 r. i 2014 r. 
 
Na podstawie art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U.  
z 2013r. poz. 330 ze zm.) w związku z art. 18 pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  
o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596) oraz art. 268 ustawy z dnia  
27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z 2009r. ze zm.), 
uchwala się, co następuje:   
 

§ 1 

 

Dokonuje się wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania 
finansowego Województwa Wielkopolskiego za 2013 r. i 2014 r: CAISHEN AUDYT Spółka 
z o.o.  ul. Dyrekcyjna 10 z siedzibą w Katowicach 40-005 – podmiot uprawniony do badania 
sprawozdań finansowych, wpisany na listę Krajowej Izby Biegłych Rewidentów pod nr 3789.  

 
§ 2 

 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 
 

§ 3 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Uzasadnienie 

 
do Uchwały Nr XXXV / 690 / 13 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 
z dnia 24 czerwca 2013 r. 

 
w sprawie: wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego 
Województwa Wielkopolskiego za 2013 r. i 2014 r. 

 
 

Zgodnie z art. 268 ustawy o finansach publicznych roczne sprawozdanie finansowe 
jednostki samorządu terytorialnego, której liczba mieszkańców, ustalona przez Główny Urząd 
Statystyczny, na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok, za który sporządzono 
sprawozdanie, przekracza 150 tysięcy, podlega obligatoryjnemu badaniu przez biegłego 
rewidenta. Wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, zgodnie  
z art. 66 ust 4 ustawy o rachunkowości, dokonuje organ zatwierdzający sprawozdanie 
finansowe. Organem zatwierdzającym sprawozdanie finansowe, zgodnie z art. 18 pkt 9 
ustawy o samorządzie województwa, jest sejmik województwa. 

Jako kryterium wyboru przyjęto przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego 
przez Pana Andrzeja Puluta za lata 2011-2012 oraz wysokie kwalifikacje zawodowe 
potwierdzone wpisem na listę biegłych rewidentów pod nr 10972, listę doradców 
podatkowych nr wpisu 10038 oraz rozprawą doktorską w zakresie procesu transformacji 
zasad rachunkowości w jednostkach samorządu terytorialnego. 

W trakcie prowadzonego badania w tym okresie biegły rewident  wnikliwie zapoznał 
się ze zintegrowanym systemem zarządzania, z  systemem finansowo – księgowym KSAT 
stosowanym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego oraz z organizacją 
wewnętrzną Urzędu i jednostek podległych Województwu, co pozwoliło na istotne 
usprawnienie organizacji badania oraz zaoszczędzenie czasu, celem przeznaczenia go na 
dodatkowe badania jednostek podległych z terenu całego Województwa Wielkopolskiego.  

Z uwagi na fakt, Ŝe cena nie przekracza 14 tys. euro, nie ma w tym przypadku 
zastosowania stawa Prawo zamówień publicznych. 

W związku z powyŜszym dokonuje się wyboru  CAISHEN AUDYT Spółka z o.o.               
ul. Dyrekcyjna 10 z siedzibą w Katowicach, reprezentowaną przez pana Andrzeja Puluta 
Prezesa Zarządu do badania sprawozdania finansowego Województwa Wielkopolskiego za 
2013 r. oraz za 2014 r. Podmiot ten jest uprawniony do badania sprawozdań finansowych, 
wpisany na listę Krajowej Izby Biegłych Rewidentów pod nr 3789. 

 


