
Projekt

Uchwała Nr............................

Rady Powiatu w Kielcach

z dnia.................................2021 roku

w sprawie upoważnienia dla Zarządu Powiatu w Kielcach do podjęcia czynności 
technicznych mających na celu przygotowanie i przeprowadzenie postępowania 
zmierzającego do złożenia pisemnych ofert na badanie sprawozdania finansowego 
Powiatu Kieleckiego za 2021 rok, za 2022 rok i za 2023 rok.

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym 
(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920 z poźn. zm.), art. 268 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 202Ir., poz. 305 z poźn. zm.), w związku z art. 66 ust. 

4 i 5 ustawy o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 217 z poźn. zm.) Rada Powiatu 
w Kielcach uchwala, co następuje:

§1

Upoważnia się Zarząd Powiatu w Kielcach do podjęcia czynności technicznych mających na 
celu przygotowanie i przeprowadzenie postępowania zmierzającego do złożenia pisemnych 
ofert na badanie sprawozdania finansowego Powiatu Kieleckiego za 2021 rok, za 2022 rok 
i za 2023 rok.

§2

Protokół z przeprowadzonego postępowania przedkłada się Radzie Powiatu w Kielcach, która 
dokona wyboru oferty.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kielcach.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie 

do uchwały Rady Powiatu w Kielcach w sprawie upoważnienia dla Zarządu Powiatu 
w Kielcach do przygotowania i przeprowadzenia postępowania zmierzającego do 

złożenia pisemnych ofert na badanie sprawozdania finansowego Powiatu Kieleckiego 
za 2021 rok, za 2022 rok i 2023 rok.

Na podstawie art. 268 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z poźn. zm.) roczne sprawozdanie finansowe Powiatu 
Kieleckiego za 2021 rok, za 2022 rok i za 2023 rok podlega badaniu przez firmę audytorską. 
Wyboru firmy audytorskiej w świetle przepisów art. 66 ust. 4 i 5 ustawy o rachunkowości (t.j. 
Dz. U. z 2021, poz. 217 z poźn. zm.) dokonuje Rada Powiatu Kieleckiego, jako organ 
zatwierdzający sprawozdanie finansowe Powiatu Kieleckiego.

Z uwagi, że Rada Powiatu w Kielcach nie dysponuje środkami technicznymi, które 
umożliwiają dokonanie czynności dotyczących przygotowania i przeprowadzenia 
postępowania zmierzającego do złożenia pisemnych ofert na badanie sprawozdania 
finansowego Powiatu Kieleckiego za 2021 rok, za 2022 rok i za 2023 rok, zasadne jest wydanie 
stosownego upoważnienia dla Zarządu Powiatu w Kielcach, który przygotuje i przeprowadzi 
postępowanie zmierzające do wyboru przez Radę najkorzystniejszej oferty związanej 
z wyborem podmiotu audytorskiego upoważnionego do przeprowadzenia tego typu badania.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
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