
Uchwała nr 994/15 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego  

z dnia 2 września 2015 r.  

 

w sprawie: ogłoszenia naboru ofert na wykonanie przez uprawnione podmioty badania 

sprawozdania finansowego za 2015 rok instytucji kultury, dla których organizatorem jest 

samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz Instytucji Filmowej „Film-Art.”, dla której 

organizatorem jest Zarząd Województwa Wielkopolskiego 

 

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 

(Dz.U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.) oraz art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r.                           

o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.), Zarząd Województwa Wielkopolskiego 

uchwala, co następuje. 

§ 1 

 

1. Ogłasza się nabór ofert na wykonanie przez uprawnione podmioty badania sprawozdania 

finansowego za 2015 rok instytucji kultury, dla których organizatorem jest samorząd 

Województwa Wielkopolskiego oraz Instytucji Filmowej „Film-Art.”, dla której organizatorem 

jest Zarząd Województwa Wielkopolskiego. 

2. Treść ogłoszenia, stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały, zamieszczona zostanie              

w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 

3. Informacja o ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 1, zostanie opublikowana w prasie o zasięgu 

ogólnopolskim. 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 



UZASADNIENIE 

 

Roczne sprawozdania finansowe Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Muzeum Narodowego 

Rolnictwa i Przemysłu Rolno - SpoŜywczego w Szreniawie, Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego         

w Kaliszu, Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu, Teatru Nowego im. Tadeusza 

Łomnickiego w Poznaniu podlegają, na podstawie  art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości, 

obowiązkowemu badaniu przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych. 

 

Obowiązek badania sprawozdań finansowych wynika takŜe, co do zasady,  z treści statutów instytucji 

kultury, dla których organizatorem jest samorząd Województwa Wielkopolskiego. 

  

W przypadku Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie oraz Instytucji Filmowej „Film-Art.”, wolą 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego jest, aby korzystając ze swej kompetencji kontrolnej 

przewidzianej w art. 41 ust. 2 pkt 6 ustawy o samorządzie województwa, rewizji finansowej 

podlegały roczne sprawozdania finansowe takŜe tych jednostek. 

 

Wobec powyŜszego zasadnym jest podjęcie niniejszej uchwały.   


