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SPRAWOZDANIE ZA ROK 2014
OKRĘGOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ W PŁOCKU
Okręgowa Komisja Rewizyjna VII kadencji w pracowała w składzie:
Przewodnicząca Komisji – Ewa Szczutowska
I zastępca – Marek Guszkowski,
II zastępca - Jan Krzeski,
Sekretarz – Lech Paćkowski
Członkowie - Małgorzata Jankowska – Kaczmarzyk, Czesław Hajduk, Piotr Balawajder, Adam
Wideński
W okresie międzyzjazdowym Przewodnicząca OKR uczestniczyła w obradach Okręgowej
Rady Lekarskiej VII kadencji oraz w szkoleniu organizowanym przez Naczelną Komisję Rewizyjną
w Warszawie.
W 2014r Okręgowa Komisja Rewizyjna zajmowała się na bieżąco analizą przede
wszystkim finansową działalności Izby na podstawie materiałów przedstawianych przez Skarbnika
OIL w Płocku – Artura Gałeckiego oraz Księgową – Alinę Nowak. Analizie poddano koszty
remontu i modernizacji Izby za 2014r, obieg dokumentów finansowych, egzekwowanie składek
członkowskich na rzecz Izby oraz windykację zaległości. Na posiedzeniu plenarnym w dn.
19.02.2015r w którym uczestniczyli również Skarbnik Izby oraz Księgowa omówiono
sprawozdanie finansowe za rok 2014 oraz zapoznano się z preliminarzem budżetowym na 2015r.
Plan finansowy OIL w Płocku przyjęty na uprzednim Zjeździe został skorygowany Uchwałą 53
Okręgowej Rady Lekarskiej i wprowadził przesunięcia środków pomiędzy paragrafami, co nie
wpłynęło na ogólne założenia planu budżetowego.
Budżet Izby Lekarskiej w Płocku został w 2013r powiększony o pożyczkę zaciągniętą w
Naczelnej Izbie Lekarskiej - umowa pożyczki została zawarta 10 stycznia 2014 roku na kwotę 200
000 zł do spłaty w 50 miesięcznych ratach – co zostało ujęte w planie budżetowym na rok 2014.
Pożyczka jest spłacana regularnie.
Szczegółowej analizie Komisja Rewizyjna poddała wydatki na rzecz remontu i modernizacji
siedziby Izby Lekarskiej w Płocku.
Uchwałą 006/ORL/VII z dn. 20.12.2013r Okręgowa Rada Lekarska upoważniła Prezesa
OIL Jarosława Waneckiego do podejmowania czynności w zakresie wykonania remontu lokalu a w
szczególności do:
- określenia zakresu robót oraz ich wartości nie przekraczającej delegacji budżetowej
- wyboru wykonawcy/wykonawców
- podpisania umów z wykonawcami
- zapewnienia nadzoru inwestorskiego
- odbioru wykonanych robót /w tym odbioru końcowego/
- rozliczenie końcowe robót – w tym opisanie faktur i przekazanie ich do realizacji.

Komisja przeanalizowała umowy zawarte z wykonawcami, poszczególne faktury i obieg
dokumentów finansowych nie stwierdzając znaczących uchybień.
Ogólny koszt remontu i modernizacji pomieszczeń Izby zamknął się kwotą 264 062,14
przy planowanych początkowo 250 000,- a po korekcie planu finansowego 273 000,-.
OKR analizowała także sposób realizacji egzekwowania składek członkowskich za 2014r
oraz ich windykację. Wpływy ze składek członkowskich stanowią główny dochód OIL w Płocku i z
wielkim uznaniem dla Skarbnika OIL, księgowej i pracowników biura OKR stwierdziła, że
‘ściągalność’ składek członkowskich za 2014r stanowiła 97,3% - z planowanych 509 000,- zostało
wpłaconych 495 427,-.
Okręgowa Komisja Rewizyjna na bieżąco także prowadziła monitoring wykonania
budżetu stwierdzając przekroczenia w niektórych pozycjach wydatków /np. umowy zlecenia,
artykuły biurowe czy aprowizacja w lokalu izby/ zachowując jednak wykonanie wydatków w
ramach uchwalonego budżetu. Wyjaśnienia Skarbnika OIL i Księgowej przyjęte zostały i
omówione na spotkaniu plenarnym Komisji Rewizyjnej.
Biorąc pod uwagę całokształt realizacji budżetu na 2014r Okręgowa Komisja Rewizyjna
docenia wysiłek w ogromnej pracy Prezesa, Skarbnika i Okręgowej Rady na rzecz naszego
środowiska oraz dbałość o finanse Izby Lekarskiej w Płocku.
Okręgowa Komisja Rewizyjna w Płocku wnosi o udzielenie absolutorium Okręgowej
Radzie Lekarskiej za 2014rok.

Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej
Ewa Szczutowska

