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SPRAWOZDANIE ZA ROK 2016
OKRĘGOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ W PŁOCKU
W 2016r Okręgowa Komisja Rewizyjna zajmowała się analizą finansową działalności Izby
na podstawie materiałów udostępnianych przez Skarbnika OIL w Płocku – Artura Gałeckiego,
Księgową – Alinę Nowak oraz pracowników Biura Izby.
W okresie międzyzjazdowym Przewodnicząca OKR uczestniczyła w obradach Okręgowej
Rady Lekarskiej.
W 2016r OKR analizie poddała obieg dokumentów finansowych, egzekwowanie składek
członkowskich na rzecz Izby, windykację zaległości, wydatki poniesione na:
- wyposażenie Izby /dolna sala/ i wystrój izbowych wnętrz,
- kształcenie lekarzy i lekarzy dentystów, wydatki poniesione na
- informatyczne wyposażenie Izby
- rzecz samopomocy lekarskiej
Na posiedzeniu plenarnym w dn.9.03.2016r w którym uczestniczył również Skarbnik Izby
oraz Księgowa omówiono dokładnie sprawozdanie finansowe za rok 2016 oraz zapoznano się z
przedstawionym planem budżetowym na 2016r.
Plan finansowy za rok 2016 dotyczący wydatków OIL w Płocku przyjęty na uprzednim
Zjeździe został skorygowany jednogłośnie przyjętą Uchwałą 109/ORL/VII/2016 Okręgowej Rady
Lekarskiej, która wprowadziła przesunięcia środków finansowych pomiędzy paragrafami, co nie
wpłynęło na ogólne założenia planu budżetowego – OKR przyjęła wyjaśnienia uzyskane od
Skarbnika i Księgowej Izby.
OKR z zadowoleniem przyjęła zwiększenie realizacji planu finansowego dotyczącego
przychodów - szczególnie w punktach składki członkowskie i refundacja Ministerstwa Zdrowia.
Skarbnik przedstawił sposób realizacji egzekwowania składek członkowskich za 2016r oraz ich
windykację. Wpływy ze składek członkowskich stanowią główny dochód OIL w Płocku.
Członkowie Komisji Rewizyjnej z wielkim uznaniem dla Skarbnika OIL, księgowej i pracowników
biura przyznali, że ‘ściągalność’ składek członkowskich za 2016r stanowiła 113,33% tj. zamiast
planowanych 760.000,- zostało wpłaconych 861.307,96 zł czyli 101.307,96 zł więcej niż
planowano.
Na zwiększenie planu finansowego wpływ miała również jednorazowo większa refundacja
z Ministerstwa Zdrowia – zamiast planowanych 25 000,- otrzymaliśmy 118.584,42 tj. więcej o
93.584,42.
Dzięki zwiększonym wpływom z Ministerstwa Zdrowia udało się zrealizować planowaną od
dawna kompleksową modernizację sprzętu biurowo – informatycznego.
2.09.2016r Okręgowa Rada Lekarska przyjęła Uchwałę nr 093/ORL/VII/2016 w w/w sprawie
przeznaczono na ten cel 60.000,- a jak wynika z faktury wydatkowano 59 901,- .

OKR szczegółowo przeanalizowała wydatki poniesione na doposażenie Izby i wystrój
wnętrza – dolna sala aktualnie oprócz funkcji sali wykorzystywanej do organizacji szkoleń jest na
co dzień miejscem spotkań towarzyskich, klubowych, zawodowych, grupowych itd. i nosi nazwę
Caffelek.
Analizie finansowej został poddany fundusz samopomocy lekarskiej – przyznano 6
zapomóg w kwocie 1500,- , 2 zapomogi w kwocie 2000,- oraz zrealizowano prośbę o refundację
zakupu leków w kwocie 399,80. Zapomogi przyznano poszczególnymi Uchwałami Prezydium ORL
na prośbę zainteresowanej osoby lub w jej imieniu. Wszystkie prośby, które wpłynęły do Izby
zostały załatwione pozytywnie. Ogólnie wydatkowano na ten cel 13 399,80.
Analizie finansowej zostały poddane również wydatki poniesione na kształcenie lekarzy i
lekarzy dentystów organizowane przez Komisję Kształcenia.
Jak wynika z przedstawionych dokumentów zorganizowanych zostało 21 szkoleń - w tym
Wieczór Kardiologiczny i Płockie Dni Nefrologiczne. Dotacje na cel szkolenia przyznane z NIL
były dwukrotnie – w I półroczu w kwocie 1086,- i w II półroczu w kwocie 615,- przy czym kwota
ta zasili budżet tegoroczny. Płockie Dni Nefrologiczne zostały zorganizowane we współudziale z
Płockim Towarzystwem Lekarskim.
Ogólnie Komisja Kształcenia wydatkowała na szkolenia dla swoich członków 6593,- gdzie
koszty zostały rozdzielone proporcjonalnie 2/3 na lekarzy i 1/3 na lekarzy dentystów – był to kurs
„Roszczenia pacjentów – obrona lekarza”.
Poniesiony przez Izbę koszt organizacji Płockich Dni Nefrologicznych wyniósł jak wynika z faktur
19 930,Pozostałe kursy czy szkolenia zorganizowane były przy współudziale firm
farmaceutycznych lub tak jak w przypadku lekarzy stomatologów były to szkolenia wewnętrzne
organizowane w Izbie bezkosztowo.
Biorąc pod uwagę całokształt realizacji budżetu planowanego na 2016r Okręgowa Komisja
Rewizyjna docenia pracę Prezesa i Okręgowej Rady Lekarskiej na rzecz naszego środowiska a
także bardzo duże zaangażowanie i wysiłek Skarbnika, Księgowej oraz pracowników biura OIL w
egzekwowanie składek członkowskich - szczególnie tych zaległych oraz dbałość o finanse Izby.
Okręgowa Komisja Rewizyjna w Płocku wnosi o udzielenie absolutorium Okręgowej
Radzie Lekarskiej za 2016 rok.
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