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UCHWAŁA Nr L/         /2023 

Sejmiku Województwa Opolskiego 

z dnia 31 stycznia 2023 r. 

 

 

w sprawie zmiany uchwały Nr III/23/2019 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 

22 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komitetu Audytu dla Województwa Opolskiego 

 

Na podstawie art. 128 ust. 1 i art. 129 ust.1 i 6 ustawy z dnia 11 maja 2017 r.  

o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz. U.  

z 2022 r. poz. 1302 z późn. zm.) Sejmik Województwa Opolskiego uchwala co następuje: 

 

 § 1 
W uchwale Nr III/23/2019 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 22 stycznia 2019 r. 

w sprawie powołania Komitetu Audytu dla Województwa Opolskiego wprowadza się 

następujące zmiany: 

 

1) § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) EDYTA GOLA.”; 

 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Opolskiego. 

 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

UZASADNIENIE 

Zgodnie z przepisem art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych 

rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1302                      

z późn. zm. ), w jednostkach zainteresowania publicznego działa komitet audytu. Członkowie 

komitetu audytu są powoływani przez radę nadzorczą lub inny organ nadzorczy lub 

kontrolny spośród członków tego organu. 

W Województwie Opolskim, organem kontrolnym, stosownie do przepisu art. 16 

ust. 1 ustawy z dnia  5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j Dz. U. z 2022 r., 

poz. 2094 ), jest Sejmik Województwa, a tym samym Komitet Audytu w Województwie 

Opolskim powołuje Sejmik Województwa Opolskiego spośród swoich członków. 

Członek Komitetu Audytu Hubert Kołodziej, który pełni funkcję Członka Komitetu 

Audytu, nie spełnia już przesłanki określonej w art. 129 ust.3 pkt. 8 ustawy z dnia 11 maja 

2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym to znaczy, że 

jest członkiem organu kontrolnego, czyli Sejmiku Województwa Opolskiego, dłużej niż 12 lat.  

W związku z powyższym w miejsce Pana Huberta Kołodzieja powołuje się Radną 

Województwa Opolskiego Edytę Golę do składu Komitetu Audytu, która spełnia kryteria                        

o których mowa w art. 129 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach 

audytorskich oraz nadzorze publicznym. Radna Edyta Gola będzie pełnić funkcję Członka 

Komitetu Audytu. 

   


