
UCHWALA NR ALlX../.^.£>../2019 

ZGROMADZENIA ZWI^ZKU MIEjDZYGMINNEGO 

„GOSPODARKA ODPADAMI AGLOMERACJI POZNANSKIEJ” 

z dnia 2019 roku

w sprawie: wyboru podmiotu badajqcego sprawozdanie finansowe za okres sprawozdawczy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 wzw. z art. 69 ust 3, art. 73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 

1990 roku o samorz^dzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 506 z pozn. zm.), art. 66 

ust 4 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 roku o rachunkowosci (tekst jednolity: Dz.U. 2019 

poz. 351) art. 268 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku ofinansach publicznych (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2019 r. poz. 869), art. 46 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegtych rewidentach, 

firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 1421) 

oraz § 13 pkt 2, 3, 5 Statutu Zwi^zku Mi?dzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji 

Poznanskiej” (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia 17.07.2013 r., poz. 4609 ze zm.), 

Zgromadzenie Zwi?zku Mi?dzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznanskiej” 

uchwala, co nast?puje:

Wybiera si? spotk? ABBA Sp. z o.o. z siedzibq w Warszawie, nr KRS 201036, 

NIP 1181735319, REGON 015704318, do przeprowadzenia badania sprawozdania 

finansowego za rok 2019 i 2020 (okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. 

oraz 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.)

Wykonanie uchwaty powierza si? Zarz?dowi Zwi?zku Mi?dzygminnego „Gospodarka 

Odpadami Aglomeracji Poznanskiej”.

od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r oraz 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 

2020 r.

§1

§2

§3

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podj?cia.

Robert Sowinski 
Radca prawny



UZASADNIENIE
DO UCHWALYNR XUX.../A5f?.../2019 

ZGROMADZENIA ZW\/\ZKU MIEjDZYGMINNEGO 

„GOSPODARKA ODPADAMIAGLOMERACJI POZNANSKIEJ” 

z dnia 2019 roku

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

Zwiqzku Mipdzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznanskiej”podlega badaniu 

przez biegfego rewidenta. Zgodnie z art. 66 ust 4 ustawy o rachunkowosci wyboru podmiotu 

badajqcego sprawozdanie finansowe dokonuje organ zatwierdzajqcy sprawozdanie finansowe 

jednostki, chyba ze statut, umowa lub inne wiqzqce jednostkq przepisy prawa stanowiq 

inaczej.

Statut ZM „GOAP” nie przewiduje w tym zakresie zadnych zmian i nalezy stosowac przepisy 

ustawy.

Zwiqzek przystqpil do wyboru wykonawcy poprzez zamieszczenie zapytania ofertowego 

na platformie zakupowej zgodnie z regulaminem zamowien publicznych Zwiqzku 

Miqdzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznanskiej”.

Na zapytanie odpowiedziafo 6 podmiotow i zfozyio ofertp na przeprowadzenia badania 

sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 i 2020:

1) POL-TAX 2 Sp. z o.o.

2) Biuro Biegiych Rewidentdw EKO-BILANS Sp. z o.o.

3) Concept Finance Audyt i Doradztwo Rafal Durkacz

4) KPWAudytor Sp. z o.o.

5) Wielkopolskie Centrum Audytorsko-Ksipgowe Sp. z o.o.

6) ABBA Sp. z o.o.

Ze wzglpdu na kryterium jakimi sq: cena ustugi (uwzglqdniajqca nakfad pracy bieglego 

rewidenta, metody i terminy badania, doswiadczenie na rynku audytorskim) oraz wartosc sumy 

gwarancyjnej ubezpieczenia OC, w oparciu o przeprowadzone postppowanie w trybie 

zapytania ofertowego Zarzqd zarekomendowai spofkq: ABBA Sp. z o.o.

Z uwagi na koniecznosc podjpcia przez Zgromadzenie Zwiqzku Miqdzygminnego 

„Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznanskiej" uchwafy w sprawie wyboru podmiotu 

badajqcego sprawozdanie finansowe, Zgromadzenie Zwiqzku uznafo za zasadne przyjqcie 

niniejszej uchwaiy, rekomendujqc ze wzglqdu na kryterium, jakim sq: cena usiugi 

(uwzglqdniajqca nakfad pracy biegfego rewidenta, metody i terminy badania, doswiadczenie



na rynku audytorskim) oraz wartosc sumy gwarancyjnej ubezpieczenia OC, 

w oparciu o przeprowadzone postppowanie w trybie zapytania ofertowego, spofkp ABBA 

Sp. z o. o.

Przev zc*ca


