
Inicjatywa uchwałodawcza  

Zarządu Powiatu w Kętrzynie 

 

 

UCHWAŁA Nr ……. 

Rady Powiatu w Kętrzynie 

z dnia ……stycznia 2022 r. 

 

w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania 

finansowego Szpitala Powiatowego w Kętrzynie za lata obrotowe 2021 oraz 2022 

 

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920, zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1038, poz. 1834) oraz art. 

66 ust. 4 i 5 w zw. z art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. 

U. z 2021 r. poz. 217 oraz poz. 2106) Rada Powiatu w Kętrzynie uchwala, co następuje:  

 

§1. 

Dokonuje się wyboru firmy MaxFinanse Sp. z o. o. z siedzibą: ul. Składowa 10, 19-400 Olecko, 

jako podmiotu uprawnionego do wykonania badania sprawozdania finansowego Szpitala 

Powiatowego w Kętrzynie za lata obrotowe 2021 oraz 2022. 

§2. 

Umowa o badanie sprawozdania finansowego za lata obrotowe 2021 oraz 2022 zostanie 

zawarta pomiędzy podmiotem uprawnionym a Szpitalem Powiatowym w Kętrzynie.  

Koszty badania ponosi Szpital Powiatowy w Kętrzynie. 

§3. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kętrzynie. 

§4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji 

Publicznej Starostwa Powiatowego w Kętrzynie. 

 

  

Sprawdzono pod względem formalnoprawnym  



Inicjatywa uchwałodawcza  

Zarządu Powiatu w Kętrzynie 

 

Uzasadnienie: 

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości  

(Dz. U. z 2021 r. poz. 217 oraz poz. 2106) roczne sprawozdanie jednostki podlega 

zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający tj. Radę Powiatu w Kętrzynie. Przed zatwierdzeniem 

roczne sprawozdanie finansowe podlega badaniu przez biegłego rewidenta wybranego przez 

organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe. 

W świetle art. 64 ust. 1 pkt. 4 ustawy o rachunkowości roczne sprawozdanie finansowe 

Szpitala Powiatowego w Kętrzynie za rok 2020 podlega ustawowemu obowiązkowi 

przeprowadzenia badania przez biegłego rewidenta, ponieważ w roku obrotowym, 

poprzedzającym rok za który sporządzono sprawozdanie finansowe, spełnił dwa z trzech 

warunków obligujących do przeprowadzenia badania tj.:  

a)  średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób – 

warunek spełniony, 

b)  suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie 

polskiej co najmniej 2.500.000 euro – warunek spełniony, 

c)  przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok 

obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5.000.000 euro – 

warunek spełniony. 

 Zgodnie z art. 66 ust. 4 ustawy o rachunkowości wyboru firmy audytorskiej 

do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego dokonuje organ zatwierdzający 

sprawozdanie finansowe jednostki. Zarząd Powiatu w Kętrzynie przeprowadził postępowanie 

zmierzające do wyboru biegłego rewidenta upoważnionego do przeprowadzenia badania 

sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego w Kętrzynie za lata obrotowe 2021 oraz 

2022. Dnia 11 stycznia 2022 roku po rozeznaniu rynku potencjalnych wykonawców wybrana 

została firma MaxFinanse Sp. z o. o. z siedzibą: ul. Składowa 10, 19-400 Olecko, z oferowaną 

ceną brutto 30.000,00 złotych za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Szpitala 

Powiatowego w Kętrzynie za lata obrotowe 2021 oraz 2022. 

W myśl art. 66 ust. 5 ustawy o rachunkowości, kierownik jednostki zawiera z firmą 

audytorską umowę o badanie sprawozdania finansowego, przy czym pierwsza umowa jest 

zawierana na okres nie krótszy niż dwa lata, z możliwością przedłużenia na kolejne co najmniej 

dwuletnie okresy. Koszty badania sprawozdania finansowego ponosi Szpital Powiatowy 

w Kętrzynie.  

W związku z powyższym uzasadnione jest podjęcie niniejszej uchwały. 
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