
UCHWAŁA…………../2016 

RADY POWIATU WOLOMIŃSKIEGO 

z dnia  ……………………… 2016 r 

 

w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania 

finansowego Szpitala Powiatowego SZPZOZ w Wołominie  za 2016 r. 

 

Na podstawie art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 

 ( t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1047) w związku z art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  

o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814, z późn. zm.) oraz art. 268  ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (t .j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870), Rada 

Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Dokonuje się wyboru firmy:……………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego SZPZOZ   

w Wołominie za 2016 r. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego. 

 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Przewodniczący  

Rady Powiatu Wołomińskiego  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie 

 

Roczne sprawozdanie finansowe Szpitala Powiatowego w Wołominie – SZPZOZ, 

sporządzone przez Dyrektora SZPZOZ, podlega zatwierdzeniu przez podmiot, który utworzył 

Zakład, tj. Radę Powiatu Wołomińskiego (art. 7 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.  

o działalności leczniczej ( t.j.Dz. U. z 2016 r., poz. 1638) oraz art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 

września 1994 r. o rachunkowości (t.j ;  Dz. U. z 2016 r. poz.1047) oraz § 3 ust.1 Statutu 

Szpitala Powiatowego w Wołominie – SZPZOZ). Przed zatwierdzeniem sprawozdanie 

Szpitala jako jednostki spełniającej warunki określone w art. 64 ust. 1 pkt 4 lit. a) i b) ustawy 

o rachunkowości), podlega badaniu zgodnie zasadami określonymi w rozdziale 7 tej ustawy.   

Wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego SZPZOZ 

dokonuje, zgodnie z art. 66 ust. 4 ustawy o rachunkowości, organ zatwierdzający to 

sprawozdanie, tj. Rada Powiatu Wołomińskiego.  

W dniu 12.10.2016 r. na stronie internetowej powiatu zamieszczono ogłoszenie  

o składaniu ofert na badanie sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego SZPZOZ  

w Wołominie. Na ogłoszenie wpłynęło 8 ofert. 

 

 

 


