UCHWAŁA 98/XIII/11
RADY POWIATU W OTWOCKU
z dnia 1 grudnia 2011 r.
w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania
sprawozdania finansowego za 2011 r.
Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) i art. 66 ust. 4
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz.
1223 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Wybiera się firmę Biuro Biegłego Rewidenta Walentyna Perzyńska, ul. Majowa
24 w Otwocku, do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2011 rok Zespołu
Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa
Powiatowego w Otwocku.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Tomasz Atłowski

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 66 ust. 4 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (tekst
jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) wyboru podmiotu badającego
sprawozdanie finansowe dokonuje organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe jednostki,
chyba Ŝe statut, umowa lub inne wiąŜące jednostkę przepisy prawa stanowią inaczej.
Ze względu na to, Ŝe statut ZP ZOZ nie przewiduje w tym zakresie Ŝadnych zmian naleŜy
zastosować rozwiązanie ustawowe.
Na podstawie przeprowadzonego badania rynku Zarząd wystąpił do 19 firm o złoŜenie
ofert. Oferty złoŜyły 3 firmy. Dwie firmy mieszczące się w Warszawie złoŜyły oferty w cenie
brutto 7.995,00 zł oraz 18.450,00 zł. Cena niŜej wycenionej oferty wynosi 7.380,00 zł brutto
(słownie: siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt złotych).
Zarząd rekomenduje firmę Biuro Biegłego Rewidenta Walentyna Perzyńska,
ul. Majowa 24 w Otwocku.
Zgodnie z ustawą wybór firmy badającej bilans naleŜy do kompetencji Rady Powiatu.

Przewodniczący Rady
Tomasz Atłowski

