Uchwała Nr 133/2019
Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego
z dnia17 października 2019 r.
w sprawie: rozeznania rynku cen za wykonanie, przez podmioty uprawnione, badania
sprawozdań finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki
zdrowotnej za 2019 r. i 2020 r., dla których podmiotem tworzącym jest
Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki
Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U
z 2019 r. poz. 511), w związku z art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U.
z 2019 r. poz. 351) Zarząd Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W związku z koniecznością wykonania badania przez biegłego rewidenta sprawozdań
finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2019 i 2020 rok, dla których
podmiotem tworzącym jest Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki, tj. Zespołu Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Czarnkowie i Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Trzciance, na podstawie art. 4
pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843),
pozyskane zostaną informacje cenowe w tym zakresie.
2. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały, rozesłane
zostanie do wykonawców świadczących usługi w zakresie badania rocznych sprawozdań finansowych
w rozumieniu ustawy o rachunkowości.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Zdrowia i Współpracy Społecznej.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta
Czarnkowsko-Trzcianecki
Członkowie Zarządu:
1. Sławomir Kryger….……………………….............
2. Waldemar Pawłowski ...……………………...........
3. Jan Pertek …….…………........................................

Feliks Faszcz

Uzasadnienie
do uchwały Nr 133/2019
Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego
z dnia 17 października 2019 r.

Roczne sprawozdania finansowe samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla
których podmiotem tworzącym jest Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki podlegają, zgodnie z art. 64 ust.
1 pkt 4 ustawy o rachunkowości, obowiązkowemu badaniu przez biegłego rewidenta.
Stosownie do zapisu art. 66 ust. 4 powyższej ustawy, wyboru biegłego rewidenta
przeprowadzającego badanie rocznego sprawozdania finansowego dokonuje organ zatwierdzający
sprawozdanie finansowe jednostki, którym dla Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie
oraz Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Trzciance jest Rada Powiatu.
Mając to na względzie, Zarząd Powiatu podejmuje czynności przygotowawcze mające na celu
wyłonienie kręgu podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych sp zoz-ów,
a ostatecznego wyboru podmiotu dokona Rada Powiatu w podjętej przez siebie uchwale.
Postępowanie prowadzone jest poza regulacją ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).
Wobec powyższego zasadnym jest podjęcie niniejszej uchwały.

