Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA GDAŃSKA
z dnia .................... 2016 r.
w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego
Gminy Miasta Gdańska za 2016 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tj.
Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art.268 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 zm. poz. 938 i poz.1646; w 2014r. poz. 379, poz. 911, poz.
1146, poz. 1626 i poz. 1877; w 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130,
poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz.
2150; z 2016r. poz. 295, poz. 1257 i poz. 1454), art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994
r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1047) uchwala się, co następuje :
§ 1. Dokonuje się wyboru podmiotu do przeprowadzenia badania sprawozdania
finansowego Gminy Miasta Gdańska za 2016 rok –– Stowarzyszenie Ekspertów
Księgowych i Podatkowych Sp. z o.o. ul. Aldony 17, 80-438 Gdańsk podmiot uprawniony
do badania sprawozdań finansowych, wpisany na listę prowadzoną przez Krajową Radę
Biegłych Rewidentów pod numerem 519.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdańska.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie:
Uchwałą Nr XXVIII/709/16 dnia 25 sierpnia 2016 r. Rada Miasta Gdańska upoważniła
Prezydenta Miasta Gdańska do przeprowadzenia postępowania w celu wyboru podmiotu
uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Gminy Miasta Gdańska za 2016 r.
Zapytanie ofertowe zostało skierowane do następujących podmiotów:
1. PwC Al. Grunwaldzka 472; 80-809 Gdańsk;
2. Avanta Audit Sp. z o.o. ul. Szwedzka 5; Bielany Wrocławskie 55-040 Kobierzyce;
3. Stowarzyszenie Ekspertów Księgowych i Podatkowych Sp. z o.o. ul. Aldony 17; 80-438
Gdańsk;
4. ESO Audit sc Al. Grunwaldzka 103A; 80-244 Gdańsk;
5. Grupa Gumułka – Audyt Sp. z o.o., ul. J. Matejki 4, 40-077 Katowice.
W/w podmioty aby uczestniczyć w postępowaniu musiały spełnić następujące warunki:
- wykazać w formie oświadczenia, że posiadają uprawnienia do wykonywania usługi badania
sprawozdań finansowych, tzn. że Wykonawca jest wpisany na listę podmiotów uprawnionych
do badania sprawozdań finansowych i prowadzi działalność w jednej z form określonych w
art. 47 pkt 1-5 ustawy z dnia 7 maja 2009 roku, o biegłych rewidentach i ich samorządzie,
podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym
(tj. Dz. U. z 2016 roku poz. 1000) biegłych rewidentów prowadzoną przez Krajowa Izbę
Biegłych Rewidentów;
- wykazać w formie wykazu zamówień, że w okresie swojej działalności Wykonawca
wykonał należycie badanie co najmniej jednego sprawozdania finansowego podmiotu
zaliczanego do sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zm.)

W wyniku przeprowadzonego postępowania na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo
zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), gdzie wartość
zamówienia nie przekroczy wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 EURO oferty
złożyły 2 podmioty wpisane na listę Krajowej Izby Biegłych Rewidentów:
1. Stowarzyszenie Ekspertów Księgowych i Podatkowych Sp. z o.o., ul. Aldony 17, 80-438
Gdańsk;
2. Grupa Gumułka – Audyt Sp. z o.o., ul. J. Matejki 4, 40-077 Katowice.

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Stowarzyszenie Ekspertów Księgowych
i Podatkowych Sp. z o.o. ul. Aldony 17, 80-438 Gdańsk wpisana na listę prowadzoną przez
Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 519 proponując wykonanie badania za
cenę 65.805 zł brutto.

Zgodnie z art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2016
poz. 1047 z późn. zm.) wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
dokonuje organ zatwierdzający sprawozdanie.
W związku z powyższym zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.
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