projekt

Uchwała Nr ....................
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia .................... 2017 r.
w sprawie wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego
SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie za rok 2017 i 2018
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1047 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 2 statutu
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie,
zatwierdzonego uchwałą Nr XX/247/2012 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 26 kwietnia 2012 r. (tekst
jednolity: Dz. Urz. Woj. Śl. z 2016 r., poz. 3785 z późn. zm.)
Rada Miejska w Jaworznie
uchwala, co następuje:
§1
W
celu
przeprowadzenia
badania
sprawozdania
finansowego
SP
Wielospecjalistycznego w Jaworznie za rok 2017 i 2018, wybrać firmę audytorską -

ZOZ

Szpitala

….................................................................................
§2
Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jaworzna.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

wz. Prezydenta Miasta Jaworzna
Zastępca Prezydenta Miasta
Monika Bryl
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości wyboru firmy audytorskiej
przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego
w Jaworznie dokonuje organ zatwierdzający przedmiotowe sprawozdanie, tj. Rada Miejska.
Do Urzędu Miejskiego w Jaworznie na dziewięć wysłanych zaproszeń, dotyczących przeprowadzenia
badania sprawozdania finansowego za rok 2017 i 2018 wpłynęły cztery oferty firm, tj.:
1) Zespół Rewidentów Księgowych „ADVISOR” Sp. z o. o. w Katowicach – koszt badania ogółem
wynosi 15 867,00 zł brutto, w tym:
- za 2017 rok - 8 241,00 zł,
- za 2018 rok - 7 626,00 zł,
2) MW RAFIN Sp. z o. o. Sp. Komandytowa w Sosnowcu – koszt badania ogółem wynosi
16 974,00 zł brutto, w tym:
- za 2017 rok - 8 487,00 zł,
- za 2018 rok - 8 487,00 zł,
3) Firma Audytorska INTERFIN Sp. z o. o. w Krakowie - koszt badania ogółem wynosi 18 450,00 zł
brutto, w tym:
- za 2017 rok - 9 225,00 zł,
- za 2018 rok - 9 225,00 zł,
4) Zespół Biegłych Rewidentów „STORNO" Sp. z o. o. w Katowicach – koszt badania ogółem wynosi
15 252,00 zł brutto, w tym:
- za 2017 rok - 7 626,00 zł,
- za 2018 rok - 7 626,00 zł.
Każda z firm audytorskich, która przesłała ofertę wpisana jest na listę podmiotów uprawnionych
do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów i posiada
doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych podmiotów leczniczych, w tym szpitali. Ponadto
biegli rewidenci wpisani są do rejestru biegłych rewidentów oraz spełniają warunki
do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o sprawozdaniu finansowym.
Oryginały ofert znajdują się w Biurze Rady Miejskiej Urzędu Miejskiego w Jaworznie.
Podjęcie uchwały jest zadaniem obligatoryjnym - nie powoduje zwiększenia zatrudnienia
w administracji oraz nie wiąże się z koniecznością wydatkowania środków z budżetu miasta.

Jaworzno, 29 września 2017 r.
Opracował - Naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych - Małgorzata Helbin-Więcek
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