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UCHWAŁA NR .................... 
RADY MIASTA SZCZECIN 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do ustawowego badania sprawozdania finansowego 
Gminy Miasto Szczecin za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. i za okres od 

1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 217) w związku z art. 268 i art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535 i 1773) Rada Miasta Szczecin uchwala, 
co następuje: 

§ 1. Dokonuje się wyboru firmy: Zachodniopomorska Kancelaria Audytorska "BUR" Sp. 
z o.o., Al. Papieża J.P. II nr 45/3, 70-415 Szczecin, do przeprowadzenia ustawowego badania 
sprawozdania finansowego Gminy Miasto Szczecin: 

1) za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. składającego się z: 

a) bilansu z wykonania budżetu Gminy Miasto Szczecin, 

b) łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek 
budżetowych, 

c) łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat 
samorządowych jednostek budżetowych, 

d) łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z rachunków zysków 
i strat samorządowych jednostek budżetowych; 

e) informacji dodatkowej obejmującej dane wynikające z informacji dodatkowych samorządowych 
jednostek budżetowych; 

2) za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. składającego się z: 

a) bilansu z wykonania budżetu Gminy Miasto Szczecin, 

b) łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek 
budżetowych, 

c) łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat 
samorządowych jednostek budżetowych, 

d) łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z rachunków zysków 
i strat samorządowych jednostek budżetowych, 

e) informacji dodatkowej obejmującej dane wynikające z informacji dodatkowych samorządowych 
jednostek budżetowych. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE 

1. Obowiązek badania przez biegłego rewidenta rocznych sprawozdań finansowych jednostek 
samorządu terytorialnego wprowadzony został mocą regulacji określonych w art. 268 ustawy z 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Dotyczy on sprawozdań finansowych jednostek 
samorządu terytorialnego, w których liczba mieszkańców, ustalona przez Główny Urząd 
Statystyczny, na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok, za który sporządzono roczne 
sprawozdanie, przekracza 150 tysięcy. 
 

2. Zgodnie z art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości wyboru firmy 
audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego dokonuje organ 
zatwierdzający sprawozdanie finansowe jednostki, którym na mocy art. 270 ust. 4 ustawy z 
dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych jest Rada Miasta Szczecin - organ stanowiący 
jednostki samorządu terytorialnego. 

 
3. Wartość zamówienia oszacowano na kwotę 40.650,41 zł netto. 

W związku z powyższym wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania 
finansowego Gminy Miasto Szczecin dokonano z wyłączeniem zastosowania przepisów ustawy 
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 i 1598) z 
uwagi na treść art. 2 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, w związku z § 11 ust. 1 pkt 2 oraz zasad zawartych 
w § 13 ust. 1 pkt 1  Zasad wykonywania w Urzędzie Miasta Szczecin i jednostkach 
organizacyjnych Gminy Miasto szczecin ustawy prawo zamówień publicznych stanowiących 
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 657/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 grudnia 2020 r. 
w sprawie zasad wykonywania w Urzędzie Miasta Szczecin i jednostkach organizacyjnych 
Gminy Miasto Szczecin ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Regulaminu Pracy Komisji 
Przetargowej Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 58/21 Prezydenta Miasta Szczecin z 
dnia 1 lutego 2021 r.) tj. analizy rynku poprzez ogłoszenia w ogólnopolskim Dzienniku 
Rzeczpospolita w dniach 27.08.2021 r., 31.08.2021 r. i 03.09.2021 r. 
 

4. Wyboru dokonano w oparciu o dwa kryteria – cenę i doświadczenie. 

Lp. Nazwa podmiotu Cena 
(pkt) 

Doświadczenie 
(pkt) 

Łącznie 
(pkt) 

1. KPW Audytor Sp. z o.o. 
ul. Tymienieckiego 25 C /410, 90-350 Łódź 22,50 30,00 52,55 

2. 
POL-TAX 2 Sp. z o.o. 
ul. Bora Komorowskiego 56c lok. 91, 03-982 Warszawa 46,67 30,00 76,67 

3. 
Zachodniopomorska Kancelaria Audytorska "BUR" Sp. z o.o. 
Al. Papieża J.P. II nr 45/3, 70-415 Szczecin 70,00 30,00 100,00 

4. 
Biuro Biegłych Rewidentów EKO-BILANS Sp. z o.o. 

ul. P.O.W. 29/3,90-248 Łódź 
19,60 30,00 49,60 

 
W postępowaniu wybrano ofertę Zachodniopomorska Kancelaria Audytorska "BUR" Sp. 
z o.o., Al. Papieża J.P. II nr 45/3, 70-415 Szczecin.  
Oferty odrzucone: 
1) z przyczyn formalnych: 
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ADSULTING Kancelaria Audytorsko-Konsultingowa mgr Edward Wolnik, ul. Szwalbego 
2/10 85-080 Bydgoszcz; 

2) z przyczyn rachunkowych: 
Biuro Audytorskie PROWIZJA Sp. z o.o., ul. Fatimska 41A, 31-831 Kraków. 
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