SPRAWOZDANIE ZA ROK 2015
OKRĘGOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ W PŁOCKU
Okręgowa Komisja Rewizyjna VII kadencji w 2015r. pracowała w niezmienionym 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 we wszystkich
obradach Okręgowej rady Lekarskiej VII kadencji.
W 2015 roku Okręgowa Komisja Rewizyjna zajmowała się na bieżąco analizą
finansową działalności Izby na podstawie materiałów przedstawianych przez Skarbnika
OIL w Płocku – Artura Gałeckiego oraz Księgową – Alinę Nowak. Na posiedzeniu
plenarnym w dniu 31.03.2016r., w którym uczestniczył również Skarbnik Izby omówiono
sprawozdanie finansowe za rok 2015 oraz zapoznano się z planem budżetowym na
2016 rok.
Plan finansowy OIL w Płocku przyjęty na uprzednim 35 Zjeździe został skorygowany
Uchwałą 80/VII/2015 Okręgowej Rady Lekarskiej z dn. 4.12.2015r. i wprowadził
przesunięcia środków pomiędzy paragrafami, co nie wpłynęło na ogólne założenia planu
budżetowego.
W trakcie kontroli poddano obieg dokumentów finansowych, egzekwowanie składek
członkowskich na rzecz Izby oraz windykację zaległości. Szczegółowej analizie poddano
koszty finansowe m.in. Klubu Lekarza.
Plan finansowy OIL oparty został na przychodach, które oszacowano ogólnie na
863.000, z czego składki członkowskie stanowić miały 760.000 zł.
W rezultacie przychody były większe i zamknęły się kwotą 925.959,26 zł, z czego składki
członkowskie wyniosły 770.800 zł.
Z powyższego wynika, że ściągalność składek członkowskich przekroczyła w 2015r.
100%, co jest niezaprzeczalnym sukcesem Skarbnika i pracowników Izby w windykacji
zaległych składek.
Znacząca większość członków OIL płaci regularnie składki, jednakże są członkowie,
którzy notorycznie „zadłużają” się w Izbie. Jak dotąd nie rozpoczęto jeszcze windykacji
komorniczej starając się monitami wpływać na dłużników – jak widać skutecznie.
Z informacji uzyskanych od Skarbnika aktualnie zaległości trwa na bieżąco i wciąż
wymaga znacznej uwagi i cierpliwości w egzekwowaniu.
W przychodach Izby oprócz składek większe były m.in. kwoty uzyskane z refundacji
Ministerstwa Zdrowia i Urzędu Marszałkowskiego.
Szczególnej analizie poddano rozliczenia finansowe Klubu Lekarza oraz uroczystości
obchodów 25lecia Izby w Płocku, które zorganizowane były w Teatrze Płockim.
Przeanalizowano umowy zawarte z wykonawcami, poszczególne faktury i obieg
dokumentów finansowych nie stwierdzając znaczących uchybień.

Analizie poddano rozliczenia finansowe Klubu Lekarza, które dotyczyły corocznego
Rajdu Św. Apolonii ,organizacji Mikołajek Lekarskich, Dnia Dziecka w Łęczycy, Dnia
Dziecka w Płocku, Koncertu Kolęd, Balu Lekarza oraz wyjazdom do teatrów
warszawskich nie znajdując uchybień finansowych oraz proceduralnych – faktury były
prawidłowo opisane, zaksięgowane, a poniesione wydatki w poszczególnych paragrafach
nie przekraczały planów finansowych (Gala – 50.000 zł wydatkowano 49.996,15zł Klub
Lekarza – 65.000 zł. wydano 54.375,50 zł.).
Przeanalizowano również wydatki poniesione na aprowizację w lokalu Izby dla
posiedzeń organów, komisji oraz szkoleń nie znajdując uchybień formalnych, jednakże
zwrócono uwagę na konieczność przeznaczania większej kwoty na te wydatki na etapie
planowania, tak, aby uniknąć przesunięć środków i przekraczania planowanych
wydatków.
OKR na bieżąco prowadziła monitoring wydatków w ramach uchwalonego budżetu
stwierdzając rygorystyczne przestrzeganie planów budżetowych, choć nie wszystkie
zaplanowane w wydatkach punkty zostały zrealizowane, np. nie doszła do skutku
realizacja wyposażenia dolnej Sali Izby, ale za to została spłacona z nadwyżką pożyczka
na rzecz NIL – na 2016 rok wg planu budżetowego zostało do spłaty 49.000 zł.
Ogólnie wydatki OIL w Płocku zamknęły się kwotą 855. 284,71 zł przy przychodach
925. 959,26 zł dając nam nadwyżkę budżetową w wys. 70 674,55 zł.
Okręgowa Komisja Rewizyjna na spotkaniu plenarnym przyjęła wyjaśnienia Skarbnika
stwierdzając, że plan finansowy na 2015 rok zrealizowano zgodnie z ubiegłoroczna
Uchwałą Zjazdową przy zachowaniu płynności finansowej z właściwa dbałością o finanse
Izby – gospodarowanie środkami finansowymi było celowe i oszczędne.
Na dzień 31 grudnia 2015 roku stan środków na rachunkach bankowych i kasie
wyniósł 132.666,38 zł.
OKR docenia wysiłek pracy Skarbnika, Prezesa i Okręgowej Rady na rzecz naszego
środowiska. Współpraca z ww. oraz pracownikami Biura układała się bardzo dobrze,
materiały przedstawiane do analizy były całościowe i rzetelne, a dostęp do dokumentów
finansowych pełny.
Biorąc pod uwagę całokształt OKR w Płocku wnosi o udzielenie absolutorium ORL za
2015 rok.
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