
                                                                                                                                                            Projekt 

 

UCHWAŁA Nr      /       /  2021 

RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO 

z dnia ….. listopada  2021 roku 

 

 

w sprawie: wyboru biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania 

                    finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu za 2021r. i 2022r. 

 

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2020r. poz. 920 ze zm.) w związku z art. 66 ust. 4 i 5 ustawy z dnia                           

29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. 2021r. poz. 217) i § 13 ust. 2 Statutu Zespołu 

Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXI/143/2016 

Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 lipca 2016 roku w sprawie nadania statutu 

Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2021r., poz. 3125                    

ze zm.)  

Rada Powiatu Wągrowieckiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Dokonuje się wyboru firmy …………………………………………….. w celu 

przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej  

w Wągrowcu za 2021r. i 2022r.  

 

§ 2. Wykonanie  uchwały  powierza  się  Dyrektorowi  Zespołu  Opieki  Zdrowotnej                               

w Wągrowcu. 

 

§  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 
                                                                                                              Przewodnicząca                                                                                                  

                     Rady Powiatu Wągrowieckiego 

 

                                                                                                 ___________________________ 

                                                                                                             /Małgorzata Osuch/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UZASADNIENIE 

 DO UCHWAŁY NR         /     / 2021 

RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO 

z dnia …… listopada 2021 roku 

 

 

w sprawie: wyboru biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania 

                    finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu za 2021r. i 2022r. 

 

 

Zgodnie z art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. 

z 2021r. poz. 217), wyboru biegłego rewidenta, przeprowadzającego badanie sprawozdania 

finansowego, dokonuje organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe jednostki, czyli Rada 

Powiatu.  

Koszty badania sprawozdania finansowego ponosi badana jednostka. 

W celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki 

Zdrowotnej w Wągrowcu za 2021r. i 2022r. ofertę złożyła …. firma, wpisana na listę 

podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych. Po dokonaniu analizy 

złożonej oferty, Zarząd Powiatu rekomenduje firmę ……………………………….. na 

przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego na okres 2 lat. 

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

 

 

                                                                                                              Przewodnicząca 

                                                                                                  Rady Powiatu Wągrowieckiego 

 

                                                                                                 ___________________________ 

                                                                                                             /Małgorzata Osuch/ 

 

 

 

 


