
UCHWAŁA NR III/8/2022 
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "GOSPODARKA ODPADAMI 

AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ" W LIKWIDACJI 

z dnia 28 lutego 2022 r. 

w sprawie: wyboru podmiotu badającego sprawozdanie finansowe za okres sprawozdawczy od 
1 stycznia2021 r. do 31 grudnia 2021 r. oraz 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w zw. z art. 69 ust. 3, art. 73a ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), art. 66 ust 4 ustawy 
z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.), art. 268 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), art. 46 ustawy 
z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 1415 z późn. zm.) oraz § 13 pkt 2, 3, 5 Statutu Związku Międzygminnego „Gospodarka 
Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” (t.j. Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z z 2021 r. poz. 8745), Zgromadzenie 
Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” w likwidacji uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Wybiera się spółkę ABBA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, nr KRS: 0000201036, NIP: 1181735319, 
REGON: 015704318, do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok 2021 i 2022 (okres od 
1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. oraz 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.) 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami 
Aglomeracji Poznańskiej” w likwidacji. 

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

Na podstawie art. 268 ustawy o finansach publicznych roczne sprawozdanie finansowe Związku 

Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” w likwidacji podlega badaniu przez 

biegłego rewidenta. Zgodnie z art. 66 ust 4 ustawy o rachunkowości wyboru podmiotu badającego 

sprawozdanie finansowe dokonuje organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe jednostki, chyba że 

statut, umowa lub inne wiążące jednostkę przepisy prawa stanowią inaczej. 

Statut ZM GOAP nie przewiduje w tym zakresie żadnych zmian i należy stosować przepisy ustawy. 

Związek przystąpił do wyboru wykonawcy poprzez wysłanie zapytania ofertowego przekazanego pocztą 

elektroniczną do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców zgodnie z regulaminem zamówień 

publicznych Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”. 

 Na zapytanie odpowiedziały 2 podmioty i złożyły ofertę na przeprowadzenie badania sprawozdania 

finansowego za rok obrotowy 2021 i 2022: 

1) KPW Audytor Sp. z o.o. 

2) ABBA Sp. z o.o. 

Ze względu na kryterium jakimi są: cena usługi (uwzględniająca nakład pracy biegłego rewidenta, metody i 

terminy badania, doświadczenie na rynku audytorskim), w oparciu o przeprowadzone postępowanie w 

trybie zapytania ofertowego Zarząd zarekomendował spółkę: ABBA Sp. z o.o. 

Z uwagi na konieczność podjęcia przez Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Gospodarka 

Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” w likwidacji uchwały w sprawie wyboru podmiotu badającego 

sprawozdanie finansowe, Zgromadzenie Związku w likwidacji uznało za zasadne przyjęcie niniejszej 

uchwały, rekomendując ze względu na kryterium, jakim są: cena usługi (uwzględniająca nakład pracy 

biegłego rewidenta, metody i terminy badania, doświadczenie na rynku audytorskim, w oparciu 

o przeprowadzone postępowanie w trybie zapytania ofertowego, spółkę ABBA Sp. z o.o. 
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