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Uchwała Nr XXXV/861/17 
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia  25 września 2017 r. 
 
w sprawie: wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego 
Województwa Wielkopolskiego za 2017 r. i 2018 r. 
 
Na podstawie art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t.j. Dz.U.  
z 2016r. poz. 1047 ze zm.) w związku z art. 18 pkt. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  
o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 486 ze zm.) oraz art. 268 ustawy z dnia  
27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.1870 ze zm.), uchwala 
się, co następuje:   
 

§ 1 

 

Dokonuje się wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania 
finansowego Województwa Wielkopolskiego za 2017 r. i 2018 r: MB Audyt Sp. z o.o. 
ul. Romana Maya 1 61-371 Poznań – podmiot uprawniony do badania sprawozdań 
finansowych, wpisany na listę firm audytorskich pod nr 3850 prowadzoną przez Krajową 
Radę Biegłych Rewidentów. 

 
§ 2 

 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 
 

§ 3 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Uzasadnienie 
 

do Uchwały Nr XXXV/861/17 
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 25 września 2017 r. 
 

w sprawie: wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego 
Województwa Wielkopolskiego za 2017 r. i 2018 r. 

 
 

Zgodnie z art. 268 ustawy o finansach publicznych roczne sprawozdanie finansowe 
jednostki samorządu terytorialnego, której liczba mieszkańców, ustalona przez Główny Urząd 
Statystyczny, na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok, za który sporządzono 
sprawozdanie, przekracza 150 tysięcy, podlega obligatoryjnemu badaniu przez biegłego 
rewidenta. 

Wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, zgodnie  
z art. 66 ust. 4 ustawy o rachunkowości, dokonuje organ zatwierdzający sprawozdanie 
finansowe. Zgodnie z art. 66 ust. 5 ww. ustawy Zarząd jednostki podlegającej obowiązkowi 
badania sprawozdania finansowego zobowiązany jest do podpisania pierwszej umowy na 
badanie sprawozdania finansowego na okres nie krótszy niż dwa lata z możliwością 
przedłużenia na kolejne co najmniej dwuletnie okresy. 

Jako kryterium wyboru przyjęto posiadane uprawnienia i potencjał kadrowy  
do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego stosownie do wymagań określonych 
przepisami polskiego prawa, spełnienie warunku doświadczenia w badaniu sprawozdań 
finansowych podmiotów dysponujących środkami publicznymi oraz termin zakończenia 
badania. 

Oferowana cena za przeprowadzenie badania za dwa lata obrachunkowe nie przekracza  
14 tys. euro. 

W związku z powyższym dokonuje się wyboru firmy audytorskiej MB Audyt  
Sp. z o.o. ul. Romana Maya 1 61-371 Poznań do badania sprawozdania finansowego 
Województwa Wielkopolskiego za 2017 r. oraz za 2018 r. 

 Podmiot ten jest uprawniony do badania sprawozdań finansowych, wpisany na listę 
firm audytorskich nr 3850. 
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