
Uchwała Nr  II /14 /10 
 

SEJMIKU  
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

 
z dnia   20 grudnia  2010 r. 

 

w sprawie: wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego 

Województwa Wielkopolskiego za 2010 r.  

 

Na podstawie art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U.  
z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.) w związku  z art. 268 i art. 270 ust. 4 ustawy z 27 sierpnia 
2009r.  o finansach publicznych (Dz. U.  z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami ), uchwala 
się, co następuje: 
 

§ 1 

 

Dokonuje się wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania 

finansowego Województwa Wielkopolskiego za 2010 rok : Grupa Gumułka - Audyt sp. z o.o. 

ul. J. Matejki 4, 40-077 Katowice – podmiot uprawniony do badania sprawozdań 

finansowych, wpisany na listę Krajowej Izby Biegłych Rewidentów pod nr 2944.  

 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie 
 

do Uchwały Nr  II/14/10 
 

z dnia 20 grudnia 2010 r. 
 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 
 

  

Zgodnie z art. 268 ustawy o finansach publicznych (Dz. U.  z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) 

 od 2010 r. roczne sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego, której liczba 

mieszkańców 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 (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.)  dokonuje 

organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe.  

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) na realizację 

przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Województwa Wielkopolskiego za 2010 

rok, wyłoniono podmiot Grupa Gumułka - Audyt sp. z o.o. ul. J. Matejki 4, 

 40-077 Katowice – podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, wpisany na 

listę Krajowej Izby Biegłych Rewidentów pod nr 2944.  

Kryterium oceny ofert była cena usługi oraz spełnienie warunku, Ŝe podmiot wykonał usługę 

polegającą na badaniu sprawozdania finansowego, którego suma bilansowa wyniosła co 

najmniej 500 mln. PLN. 

 

W związku z powyŜszym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 


