
UCHWAŁA NR XXXII/929/21 
RADY MIASTA SZCZECIN 
z dnia 19 października 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. 

 

   
Przewodnicząca Rady Miasta Szczecin 

 
 

Renata Łażewska 
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