
UCHWAŁA NR XV/....../15

RADY MIASTA GDYNI

z dnia .............................. 2015 r.

wybór Biura Audytu i Rachunkowości  „PROMAR” Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni  do przeprowadzenia 
badania sprawozdania finansowego Miasta Gdyni za 2015 rok.

Na podstawie art. 66 ust.4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U.  
z 2013 r. poz.330, z późn. zmianami1)), w związku z art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2015 r., poz.1515),  art. 268 ustawy  o finansach publicznych z 27 sierpnia 
2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zmianami2))   i art. 4 pkt 8 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz.907 z 
późn. zmianami3)),   oraz § 22,  § 23  § 25, §27 i § 28 Zarządzenia Nr 2310/15/VII/S Prezydenta Miasta Gdyni z 
dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Gdyni,  
Rada  Miasta Gdyni, uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się wyboru Biura Audytu i Rachunkowości „PROMAR” Sp. z o.o.   z siedzibą w 
Gdyni do przeprowadzenia badania  sprawozdania finansowego Miasta Gdyni za 2015 rok.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdyni.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Przewodniczący Rady Miasta Gdyni

Zygmunt Zmuda-Trzebiatowski

1) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 613, z 2014r. poz.768, poz.1100,      z 2015r. poz.4, poz. 
1166, poz.1333.

2) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz.938, poz.1646, z 2014r. poz.379, poz.911, poz. 1146, 1626, 
1877, z 2015r. poz.238, 532,1117, 1130, 1190, 1358,1513,1854.

3) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz.984, poz.1047, poz.1473, z 2014 r. poz.423, poz.811, 
poz.915, poz.768, poz. 1146, poz.1232, z 2015 r. poz.349, poz. 478, poz. 605, poz.1777.
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UZASADNIENIE
Projekt uchwały w sprawie wyboru podmiotu do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego 

Miasta Gdyni został przygotowany na podstawie  ustawy o finansach publicznych  z dnia 27 sierpnia 2009 
roku, z której wynika obowiązek badania przez biegłego rewidenta rocznego sprawozdania finansowego 
jednostki samorządu terytorialnego, w której liczba mieszkańców przekracza 150 tysięcy.

Zgodnie z art. 66 ustawy o rachunkowości wyboru podmiotu do przeprowadzenia badania sprawozdania 
finansowego dokonuje organ zatwierdzający sprawozdanie, którym w świetle art. 270  znowelizowanej ustawy 
o finansach publicznych jest organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego czyli Rada Miasta.

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 Rzeczypospolitej 
Polskiej Dz.U.z 2010 r. Nr 128, poz.861 z późn. zmianami, które składa się z:

- bilansu z wykonania budżetu,

- łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i 
samorządowych  zakładów budżetowych,

- łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat 
samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych  zakładów budżetowych,

- łącznego zestawienia zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych  
zakładów budżetowych.

Do przeprowadzenia badania proponuje się firmę Biuro Audytu i Rachunkowości PROMAR Sp. z o.o.   
z siedzibą w Gdyni, wybraną w wyniku przeprowadzonego postępowania na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy 
Prawo  zamówień publicznych – zamówienie do 30.000 euro.

Zapytanie ofertowe  wystosowano do sześciu firm wpisanych na listę podmiotów uprawnionych do 
badania sprawozdania finansowego. Najkorzystniejszą ofertę  złożyła firma  Biuro Audytu i Rachunkowości 
PROMAR Sp. z o.o.   z siedzibą w Gdyni przy ul. Władysława IV 43, która za wykonanie badania 
sprawozdania finansowego Miasta Gdyni za 2015 rok  zaoferowała cenę brutto 52.890 zł.

3036.KB.2015 – Organ nadzoru  - Wojewoda
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