
Uchwała Nr 176/320/14 

Zarządu Województwa Mazowieckiego  

z dnia 31 stycznia 2014 r. 

 

w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

na przeprowadzenie badania rocznego sprawozdania finansowego Województwa 

Mazowieckiego za 2013 r. i 2014 r. oraz wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa 

Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego 

do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Województwa Mazowieckiego 

za 2013 r. i 2014 r. 

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  

o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 i 645), art. 18 ust. 1 i art. 20 ust. 3 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 

z późn. zm.
1)

), w związku z uchwałą Nr 2031/305/13 Zarządu Województwa Mazowieckiego 

z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie procedury w sprawie 

zamówienia publicznego na przeprowadzenie badania rocznego sprawozdania finansowego 

Województwa Mazowieckiego za 2013 r. i 2014 r. oraz § 6 pkt 1 Regulaminu Obrad Sejmiku 

Województwa Mazowieckiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr 105/04 Sejmiku 

Województwa Mazowieckiego z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie Regulaminu Obrad 

Sejmiku Województwa Mazowieckiego, zmienionej uchwałą Nr 14/07 Sejmiku 

Województwa Mazowieckiego z dnia 19 lutego 2007 r. - uchwala się, co następuje:  

 

§ 1.  

 

Zatwierdza się protokół postępowania i propozycję udzielenia zamówienia publicznego  

na przeprowadzenie badania rocznego sprawozdania finansowego Województwa 

Mazowieckiego za 2013 r. i 2014 r., wykonawcy KPW AUDYTOR SP. ZO.O. ul. Tuwima 

22/26, 90-002 Łódź za cenę (z VAT) – 32.718 zł i rekomenduje się wyżej wymienioną firmę 

Sejmikowi Województwa Mazowieckiego jako wykonawcę badania rocznego sprawozdania 

finansowego Województwa Mazowieckiego za 2013 r. i 2014 r. 

  

§ 2. 

 

Wnosi się pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projekt uchwały Sejmiku  

w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego 

Województwa Mazowieckiego za 2013 r. i 2014 r., w brzmieniu stanowiącym załącznik  

do uchwały. 

 

§ 3.  

 

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Mazowieckiego. 

 

§ 4.  

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

                                        z up. Marszałka Województwa  

 

 

                 Leszek Ruszczyk 

                              Wicemarszałek 

 

 

 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473. 


