SPRAWOZDANIE
OKRĘGOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ W PŁOCKU
ZA OKRES VII KADENCJI

Okręgowa Komisja Rewizyjna VII kadencji została wyłoniona podczas
wyborów na 33. Zjeździe Lekarzy OIL w Płocku w dn. 7 grudnia 2013r.
Inauguracyjne posiedzenie Komisji odbyło się w dn. 17 grudnia 2013r,
podczas którego w głosowaniu tajnym pod nadzorem przedstawiciela Okręgowej
Komisji Wyborczej - Marka Więcka wybrano prezydium Komisji.
Komisja Rewizyjna przez okres całej VII kadencji pracowała w niezmiennym
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
Okręgowa Komisja Rewizyjna jako organ OIL w Płocku działała
z moc Ustawy o Izbach Lekarskich oraz w oparciu o Statut OIL w Płocku i
Regulamin KR.
W okresie VII kadencji OKR w Płocku zajmowała się w kolejnych latach analizą
finansową realizacji planów budżetowych przyjętych przez Zjazdy Lekarskie.
Na podstawie materiałów przedstawianych przez Skarbnika Artura Gałeckiego oraz
Księgową Alinę Nowak w szczególności analizowano wydatki ponoszone na:
- zakup, remont i modernizację lokalu Izby na działalność statutową
- wyposażenie Izby i wystrój izbowych pomieszczeń
- informatyzację Izby
- działalność Klubu Lekarza w tym również organizację 25-lecia Izby
- kształcenie lekarzy i lekarzy dentystów
- organizację konferencji naukowej w Sierpcu
- samopomoc lekarską
- działalność Okręgowej Rady Lekarskiej
VII kadencja rozpoczęła się bardzo napiętym planem budżetowym ze względu na
podjętą decyzję o zakupie dodatkowych pomieszczeń / Uchwała Rady z października
2013r /, remoncie i modernizacji pomieszczeń izbowych. Na ten cel została
zaciągnięta pożyczka w styczniu 2014r w NIL na kwotę 200 000,- zł do spłaty w 50
miesięcznych ratach. Spłata pożyczki następowała regularnie w 2014r i całkowicie

została spłacona w 2015r. dzięki rygorystycznemu przestrzeganiu planu
budżetowego.
Plan finansowy OIL w Płocku oparty jest przede wszystkim na składkach
członkowskich. Z uwagi na podjęte działania m.in. dot. zakupu pomieszczeń
rozpoczęto mozolną pracę nad ściągalnością i windykacją zaległych składek
członkowskich. Znacząca większość członków OIL płaci składki regularnie jednakże
wciąż są członkowie ‘zadłużający’ się w Izbie. Windykacja trwa na bieżąco przez
okres całej kadencji a KR z uznaniem patrzyła na skuteczne efekty pracy w tym
zakresie.
W 2014r ściągalność składek wynosiła 97,3 %, w 2015r 101,4%, w 2016r 113,3% a
w 2017r 116,2% co niewątpliwie jest sukcesem Skarbnika i Księgowej.
Na istotne zwiększenie planu finansowego Izby jednorazowo miała również wpływ
refundacja z Ministerstwa Zdrowia w 2016r – zamiast planowanych 25.000,otrzymaliśmy 118.584,42 zł /więcej o 93.584,42 zł/. Dzięki temu zwiększonemu
wpływowi udało się zrealizować planowaną od dawna kompleksową modernizację
sprzętu biurowo – informatycznego Izby.
Kolejne duże wydatki Izby w czasie trwania VII kadencji analizowane pod kontem
finansowym wiązały się z bogatą działalnością kulturalną. Powstał Klub Lekarza od
2016r noszący nazwę CafeLek i mieści się w dolnej sali Izby, która oprócz spotkań
szkoleniowych wykorzystywana jest po remoncie i zmianie wystroju do spotkań
towarzyskich, klubowych czy zawodowych. Komisja Rewizyjna poddawała analizie
finansowej wydatki związane z m.in. organizacją obchodów 25-lecia izby,
poszczególnych corocznych Gali, koncertów, cyklicznych rajdów św. Apolonii,
Balów Lekarza, Mikołajek lekarskich, Dni Dziecka w Łęczycy, Sierpcu, wyjazdów
do teatrów warszawskich oraz innych mniejszych aktywności kulturalnych w tym
aprowizacji poszczególnych imprez.
Szczegółowej analizie poddano wydatki na ubiegłoroczną organizację Konferencji
Naukowej w Sierpcu, która łączyła przyjemne z pożytecznym tj. kulturę i oświatę.
Ogólny koszt tej imprezy leżący po stronie Izby wyniósł 143.400,55zł. Impreza
organizowana była wspólnie z Płockim Towarzystwem Lekarskim, z którym izbowa
Komisja Kształcenia współpracuje i współfinansuje organizacje szkoleń dla lekarzy
m.in. w ramach Wieczorów Kardiologicznych czy Płockich Dni Nefrologicznych.
Wspólnie Izba i PTL współfinansowały zakup ekranu zamontowanego w LO im. St.
Małachowskiego w Płocku uzyskując w ramach umowy wykorzystanie licealnej auli
dla potrzeb większych spotkań i szkoleń.
Corocznie w planach finansowych Izby przeznaczone są kwoty na organizację
szkoleń dla lekarzy i lekarzy dentystów przy czym Komisja Rewizyjna zwraca
uwagę, że wiele spotkań naukowych realizowane jest przy współudziale firm
farmaceutycznych czy w ramach szkoleń wewnętrznych – szczególnie lekarzy
dentystów – bezkosztowo.

Corocznie również w planach finansowych Izby zawarty jest fundusz samopomocy
lekarskiej. Komisja Rewizyjna analizowała wykorzystanie przeznaczonych kwot zapomogi przyznawane są na prośby zainteresowanej osoby lub w jej imieniu
poszczególnymi Uchwałami Prezydium ORL. W 2017r podjęta została przez ORL
uchwała o jednorazowej wypłacie lekarzom/lekarzom dentystom, którzy ukończyli
80 rok życia zapomogi w wysokości 200,- co wpłynęło na przekroczenie
zaplanowanej kwoty wydatków w tym paragrafie jednakże absolutnie nie wpłynęło
na ogólne rozliczenie planu budżetowego za ten rok.
Biorąc pod uwagę całokształt poszczególnych planów budżetowych VII kadencji,
ogromnych wydatków związanych przede wszystkim z zakupem, remontem,
modernizacją Izby a przy tym prowadzoną niezwykle bogatą działalnością kulturalną
i bieżącą Komisja Rewizyjna stwierdza, że wykonana została niezwykła praca nad
ściągalnością składek członkowskich co umożliwiło realizację powziętych planów i
pozostawienie finansów Izby w dobrej kondycji na kolejną VIII kadencję.
Okręgowa Komisja Rewizyjna wnosi o udzielenie absolutorium Okręgowej Radzie
Lekarskiej za okres VII kadencji.

Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej
Ewa Szczutowska

