
Uchwała nr IX/176/11  

SEJMIKU 

WOJEWÓDZTWA WIELKPOLSKIEGO  

z dnia 18 lipca 2011 r. 

w sprawie: wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego 
Województwa Wielkopolskiego za 2011 r. oraz 2012 r. 
 
Na podstawie art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. 

z 2009r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.) w związku z art. 268 i art. 270 ust.4 ustawy z dnia  

27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z 2009r. z późn. zm.), 

uchwala się, co następuje:   

 

§ 1 

 

Dokonuje się wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania 

finansowego Województwa Wielkopolskiego za 2011 r. oraz 2012 r: KANCELARIA 

BUSINESS CONSULTING SPÓŁKA Z O.O. ul. 1 Maja 88, 40-240 Katowice – podmiot 

uprawniony do badania sprawozdań finansowych, wpisany na listę Krajowej Izby Biegłych 

Rewidentów pod nr 3643.  

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
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UZASADNIENIE 

 DO UCHWAŁY NR IX/176/11 
z dnia 18 lipca 2011 r. 

 
SEJMIKU  WOJEWÓDZTWA  WIELKOPOLSKIEGO 

 
 

Zgodnie z art. 268 ustawy z dnia 27-08-2009 r. o finansach publicznych  

(Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.), 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 (Dz. U. Nr 152, poz. 1223 z 2009 r.  

ze zm.) dokonuje organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe. 

Jako kryterium wyboru przyjęto przeprowadzenie pierwszego badania sprawozdania 

finansowego za rok 2010 przez Pana Andrzeja Puluta, jako kluczowego niezaleŜnego 

biegłego rewidenta wpisanego na listę Krajowej Izby Biegłych Rewidentów pod  nr 10972.  

Z uwagi na przeprowadzenie przez ww. biegłego rewidenta całej procedury związanej z 

badaniem za rok 2010, wnikliwym zapoznaniem się z organizacją wewnętrzną naszych 

jednostek podległych województwu oraz konstruktywną współpracą z jednostkami 

poddanymi badaniu, zasadne jest powierzenie na dwa kolejne lata tj. 2011 i 2012 rok, 

przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Województwa Wielkopolskiego 

podmiotowi, w którym zatrudniony jest ww. biegły. Pozwoli to na usprawnienie organizacji 

badania oraz zaoszczędzenie czasu, co umoŜliwi wykonanie innych prac, których 

harmonogram czasowy przy poprzednim badaniu był ograniczony. 

W uwagi na to, Ŝe cena nie przekracza 14 tys. euro, nie ma w tym przypadku 

zastosowania ustawa z dnia 29.01.2004 r. prawo zamówień publicznych.  

W związku z powyŜszym dokonuje się wyboru  KANCELARII BUSINESS 

CONSULTING SPÓŁKA Z O.O. ul. 1 Maja 88 w siedzibą w Katowicach, do badania 

sprawozdania finansowego Województwa Wielkopolskiego za 2011 r. oraz za 2012 r. 

Podmiot ten jest uprawniony do badania sprawozdań finansowych, wpisany na listę Krajowej 

Izby Biegłych Rewidentów pod nr 3643 i zatrudnia Pana Andrzeja Puluta, niezaleŜnego 

biegłego rewidenta wpisanego na listę Krajowej Izby Biegłych Rewidentów pod nr 10972. 

 


