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SPRAWOZDANIE ZA ROK 2017
OKRĘGOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ W PŁOCKU
W 2017r Okręgowa Komisja Rewizyjna pracowała w niezmiennym stałym składzie i
zgodnie z zadaniami określonymi w Ustawie o Izbach Lekarskich, Statucie OIL w Płocku oraz
regulaminie Okręgowej Komisji Rewizyjnej 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 oraz brała udział w I Ogólnopolskiej Konferencji Komisji Rewizyjnych
zorganizowanej we Wrocławiu.
W 2017r OKR analizie poddała obieg dokumentów finansowych, egzekwowanie składek
członkowskich na rzecz Izby, windykację zaległości oraz wydatki poniesione w szczególności na:
- organizację konferencji naukowej w Sierpcu
- kształcenie lekarzy i lekarzy dentystów
- działalność Okręgowej Rady Lekarskiej
Na posiedzeniu plenarnym w dn.15.02.2018r w którym uczestniczył również Skarbnik Izby
oraz Księgowa omówiono dokładnie sprawozdanie finansowe za rok 2017 oraz zapoznano się z
przedstawionym planem budżetowym na 2018r.
OKR przyjęła wyjaśnienia uzyskane od Skarbnika i Księgowej Izby.
OKR z zadowoleniem przyjęła zwiększenie realizacji planu finansowego dotyczącego
przychodów - szczególnie w punktach składki członkowskie.
Skarbnik przedstawił sposób realizacji egzekwowania składek członkowskich za 2017r
oraz ich windykację. Jak wiadomo 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 2017r stanowiła
116,24% tj. zamiast planowanych 760.000,- zostało wpłaconych 883.458,03 zł czyli 123.458,03 zł
więcej niż planowano.
OKR szczegółowo przeanalizowała wydatki poniesione na organizację konferencji
naukowej w Sierpcu – był to spory wydatek finansowy zamknięty kwotą 143.400,55 zł przy
planowanych początkowo 135.000,00 zł. Poza analizą finansową KR doceniła wysiłek
organizatorów i perfekcyjność organizacji tego przedsięwzięcia.
Analizie finansowej zostały poddane również wydatki poniesione na bieżące kształcenie
lekarzy i lekarzy dentystów organizowane m.in. przez Komisję Kształcenia - jak wynika z
przedstawionych dokumentów nie wykorzystano przeznaczonych na ten cel środków - kursy czy
szkolenia organizowane były przy współudziale firm farmaceutycznych lub tak jak w przypadku
lekarzy stomatologów były to szkolenia wewnętrzne organizowane w Izbie bezkosztowo.
OKR przeanalizowała wydatki poniesione na działalność Okręgowej Rady Lekarskiej – jak
wynika z rocznego sprawozdania – na działalność przeznaczono
94.100,00 natomiast
wydatkowano 117.279,11zł. OKR wysłuchała i przyjęła wyjaśnienia Skarbnika i Księgowej,
jednakże zwrócono się z prośbą o uzupełnienie opisów poszczególnych faktur /par. 5.17 i 5.06/.

Biorąc pod uwagę całokształt realizacji budżetu planowanego na 2018r 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 2017 rok oraz za całą VII kadencję.
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