Płock, 27 lutego 2012r.

SPRAWOZDANIE
Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Płocku
W okresie międzyzjazdowym Okręgowa Komisja Rewizyjna zebrała się na
posiedzeniu plenarnym 21 lutego 2012r. Gościem posiedzenia była Alina Nowak – Księgowa
OIL. Komisja po wnikliwej analizie wykonania budżetu za rok 2011, jak również po
omówieniu uchwał Rady, a także projektów uchwał, których Rada nie przyjęła stwierdza:
W dziale przychodów Bardzo zadawalające jest wyraźne zwiększenie wpływów ze składek członkowskich.
Kwota 120.000,00 zaległych należności za lata ubiegłe od naszych członków jest efektem
odwagi, determinacji i ogromnej pracy Prezesa, Skarbnika oraz pracowników Biura.
Zauważono jednak brak znaczącej ilości środków ze składek członkowskich pozyskanych w
bieżącym roku budżetowym. Komisja po raz kolejny apeluje o wprowadzenie systemu
indywidualnych kont, co w sposób ostateczny rozwiązałoby problem identyfikacji
i umożliwiłoby skuteczną windykację zobowiązań. Zwrócono również uwagę na brak
wpływów w pozycji Refundacja Ministerstwa Zdrowia.
W dziale wydatków Zachowano wysokość wydatków w ramach uchwalonego budżetu. Komisja stwierdza
jednak że nastąpiły przekroczenia w pozycjach wydatków w ramach obowiązującego planu
finansowego, jak również pojawiły się nowe pozycje których Zjazd nie uchwalał. Należy
przyznać jednak, że na bieżąco prowadzony był monitoring wykonania budżetu. Brak jednak
konsekwencji i zaniechanie podjęcia uchwały o korekcie planu finansowego w dziale
wydatków mimo pozytywnej opinii Komisji Finansów, skutkuje złamaniem dyscypliny
budżetowej.
Po omówieniu Projektu Budżetu na 2012r. komisja stwierdza, że przyjęte założenia
budżetowe nie zagrażają stabilności finansowej Izby.
Komisja docenia wysiłek Rady, ogromną pracę na rzecz naszego środowiska.
Wyraźnie wskazuje na dbałość o finanse Izby, ale jednocześnie dopinguje do dalszej, zgodnej
z regulaminem ciężkiej pracy.
Wnioskuję o udzielenie absolutorium Okręgowej Radzie Lekarskiej za okres 1
stycznia – 31 grudnia 2011 roku.
Okręgowa Komisja Rewizyjna wyraża słowa uznania dla Komisji Finansów, za
wyjątkową aktywność.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej uczestniczył we wszystkich posiedzeniach
Okręgowej Rady Lekarskiej.
Pragnę podziękować członkom Komisji Rewizyjnej, Prezesowi Izby, Prezydium oraz
Radzie, jak również pracownikom biura, za kolejny rok ciężkiej wspólnej pracy .
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