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Rady Powiatu Nowodworskiego
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Z dnia \ 0 ••••••• 00

~i\v sprawie WyhiOI'U biegłego rewidenta do badania sprawozdania lUIDl2li1) §D>We'gc,

Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazewiecklm za R"ą}lik :WB.

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzje powiatowym

(Dz. . z 20131'. poz. 595, poz. 645), art. 66 ust. 4 i 5 oraz art. M ust. l pkt,}

ustawy z dnia 29 'września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013r. poz. 330, poz. 613).

Rada Powiatu Nowodworskiego uchwala, co następuje:

§ 1
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do badania sprawozdania finansowego Nowodworskiego Centrum Medycznego \N NOVv)TtE

Dworze Mazowieckim za rok 2013.

§2

Zobowiązuje Się Dyrektora Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze

Mazowieckim do zawarcia, z podmiotem określonym w §l, umowy o badanie sprawozdani D

finansowego.

§3

Koszty badania sprawozdania finansowego ponosi Nowodworskie Centrum Medyczne

w Nowym Dworze Mazowieckim.

§4

Zobowiązuje SIę Dyrektora Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze

Mazowieckim do przedłożenia sprawozdania finansowego organowi zatwierdzającemu

sprawozdanie finansowe, wraz z opinią biegłego.



:)C1vnJ,,' powierza SH~ Dyrektorowi NoWOdV/Cl

tZC Mazowieckim.

LI:h'NaI1 podlega podaniu do publicznej wiadomości 1-,oprzezw:v\Vlf:5?:ern tLi. :~;',

§7

Uchwała wchodzi IV życie z dniem podjęcia
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Kancelaria Radców Prawnych
J. Nieścier i Z. \~ńSki s.c, w Pułtusku

;t.F~-"7 .DominiklPogorcelskl
om1Fnik



UZASADNIENIE

uchwały Rady Powiatu Nowodworskiego w sprawie wyboru

badania sprawozdania finansowego Nowodworskiego Cenh"IJJU

w Dworze Mazowieckim za rok 2013.

&~ar~mJ,},rllllllPaństwo Radni,

stosownie do art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 19941'.o rachunkowości

z 2013r. poz. 330, poz. 613), wyboru biegłego rewidenta do badania

jednostki dokonuje organ zatwierdzający to sprawozdanie,

przypadku Rada Powiatu.

W celu uzyskania pewności, że sprawozdanie finansowe Nowodworskiego

Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim w sposób rzetelny

majątkową i finansową jednostki, Nowodworskie Centrum Medyczne U1>,T<:t""",u!',,:n

wpisanych na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań

l, <przeustawia

zaproszeme do składania ofert na wykonanie takiego badania. W odpowiedzi.

w wyznaczonym terminie, złożono 18 ofert.

VV związku z powyższym, wnOSI SIę o dokonanie

przeprowadzi badanie sprawozdania finansowego Nowodworskiego Centrum

Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim za rok 2013.
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