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UCHWAŁA NR .................... 

RADY POWIATU W BUSKU-ZDROJU 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie upoważnienia do przeprowadzenia postępowania 
w zakresie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego 

za 2022 i 2023 rok w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 
z 2022r., poz. 1526) w związku z art. 64 i 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. 
z 2021r., poz. 217 z późn. zm.), art. 121 ust. 1, 2, 3 i 4 pkt  2 i 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku 
o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022r., poz. 633 z późn. zm.) Rada Powiatu w Busku-Zdroju uchwala, co 
następuje: 

§ 1.  

Upoważnia się Zarząd Powiatu w Busku-Zdroju do przeprowadzenia postępowania mającego na celu 
wyłonienie biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki 
Zdrowotnej w Busku-Zdroju za 2022 i 2023 rok. 

§ 2.  

Dokonany wybór biegłego rewidenta podlega zatwierdzeniu przez Radę Powiatu 
w Busku-Zdroju. 

§ 3.  

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Busku-Zdroju. 

§ 4.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie 

Uregulowania zawarte w ustawie z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz w ustawie z dnia 
15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej nakładają na Radę Powiatu, jako organie zatwierdzającym 
sprawozdanie finansowe ZOZ-u, obowiązek wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych. 

 Mając na uwadze, że Zarząd Powiatu jest organem wykonawczym Rady Powiatu zasadnym jest, aby 
w celu wyłonienia podmiotu posiadającego odpowiednią wiedzę i doświadczenie upoważnić Zarząd Powiatu 
w Busku-Zdroju, który przeprowadzi postępowanie w zakresie wyboru biegłego rewidenta do badania 
sprawozdań  finansowych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju i przedstawi propozycję wyboru 
Radzie Powiatu. 
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