
projekt uchwały wraz z uzasadnieniem 

Uchwała Nr _____________ 
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „ Czyste 

Środowisko” z siedzibą w Ostródzie  
z dnia________ 

 
w sprawie: wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzania badania 

sprawozdania finansowego Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego 
„ Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie 

 
Na podstawie art. 66 ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 29 września 1994r. o 
rachunkowości (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 330 ze zm.), art. 268 i art. 270 ust.4 ustawy z 
dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 885 ze 
zm.), z przywołaniem art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. 2013r. poz. 903 ze zm.) Zgromadzenie Związku Gmin 
Ostródzko – Iławskiego „ Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie uchwala, co 
następuje: 
 

§ 1. 
Dokonuje się wyboru podmiotu [nazwa i adres podmiotu] do przeprowadzenia 
badania sprawozdania finansowego Związku Gmin Regionu Ostródzko – 
Iławskiego „ Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie za rok 2013. 

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin Regionu Ostródzko – 
Iławskiego „ Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie. 

§ 3. 
Badanie sprawozdania finansowego Związku Gmin za 2013 r. zostanie 
przeprowadzone na podstawie umowy zawartej przez Zarząd Związku Gmin, w 
terminie zgodnym z art. 66 ustawy o rachunkowości. 

§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

UZASADNIENIE 
 

Projekt uchwały w sprawie wyboru podmiotu do przeprowadzania badania 
sprawozdania finansowego Związku Gmin Regionu Ostródzko Iławskiego – 
"Czyste Środowisko" został przygotowany w związku z treścią art. 268 ustawy o 
finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. Ustawa ta  przewiduje obowiązek 
badania przez biegłego rewidenta rocznego sprawozdania finansowego jednostki 
samorządu terytorialnego, w której liczba mieszkańców przekracza 150 tysięcy. 
Liczba mieszkańców jednostki samorządu terytorialnego ustalana jest przez 
Główny Urząd Statystyczny, na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok, za 
który sporządzono sprawozdanie. Zgodnie z art. 4 ust. 2 tej ustawy, jej 
uregulowania dotyczące jednostek samorządu terytorialnego stosuje się 
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odpowiednio do związków gmin i powiatów. Takim uregulowaniem jest także 
przepis art. 268 tej ustawy, przy czym liczbą mieszkańców Związku dla potrzeb 
tego uregulowania jest suma mieszkańców gmin, które w Związku uczestniczą wg. 
GUS na dzień 31 XII roku poprzedzającego. Ponieważ w przypadku Związku 
wartość ta przekracza 150 000 osób, przeprowadzenie badania sprawozdania 
rocznego Związku jest obowiązkowe. 
 
Zgodnie z art. 66 ustawy o rachunkowości wyboru podmiotu do przeprowadzenia 
badania sprawozdania finansowego  dokonuje organ zatwierdzający sprawozdanie, 
którym w świetle art. 270 ustawy o finansach publicznych jest organ stanowiący 
jednostki samorządu terytorialnego, tj. Zgromadzenie Związku Gmin Regionu 
Ostródzko Iławskiego – Czyste Środowisko. 
 
Przedmiotem badania jest sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 20 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r., w sprawie szczególnych 
zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek 
samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów 
budżetowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza 
granicami Rzeczpospolitej Polskiej [ t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 289]. 
 
Związek Gmin Regionu Ostródzko Iławskiego – Czyste Środowisko wystosował 
zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego 
Związku za 2013 rok. Złożono _________________ oferty. Najtańszą ofertę 
złożyła firma _______________., która za wykonanie badania sprawozdania 
finansowego Związku zaoferowała cenę brutto  __________________. 
 
W związku z powyższym wnosi się o dokonanie wyboru ww. podmiotu do 
przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Związku za 2013 rok. 
 


