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Sprawozdanie (z autopoprawką)
Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Płocku
za lata 2009-2013

W 2013 roku Okręgowa Komisja Rewizyjna zebrała się na posiedzeniu
plenarnym 18 lutego 2013 roku. Gościem posiedzenia była Alina Nowak –
Księgowa OIL oraz 14 listopada 2013 roku. Gośćmi posiedzenia Rady był
Marek Mieszkowicz – Skarbnik OIL i Alina Nowak – Księgowa OIL.
W dniu 14 listopada 2013 roku Komisja omówiła wykonanie Planu
Finansowego Izby na rok 2013 za dziesięć miesięcy – stwierdzając możliwość
zamknięcia roku budżetowego w planowanych ramach. W związku z tym
wnioskuję o udzielenie absolutorium Okręgowej Radzie Lekarskiej w Płocku
za okres 1 stycznia – 07 grudnia 2013 roku.
Przewodnim

tematem

tego

posiedzenia

było

przeanalizowanie

czteroletniej pracy komisji i współpracy z Okręgową Radą Lekarską.
Głównym wyzwaniem dla OKR była kontrola działalności finansowej
i gospodarczej izby, w wyniku której Okręgowa Rada Lekarska podjęła uchwałę
3 czerwca 2011 roku w sprawie: wprowadzenia planu naprawczego w zakresie
księgowości i finansów izby. Komisja stwierdza, że wnioskowane zalecenia
zostały wdrożone przez Okręgową Radą Lekarską, co przyczyniło się do
usprawnienia i rozszerzenia działalności Izby. Szczególnie wprowadzenie
systemu indywidualnych kont, rozwiązało problem identyfikacji i umożliwia
windykację zobowiązań. Skutkowało to zwiększeniem wpływów ze składek
członkowskich. Wyegzekwowana kwota ponad 120.000,00 złotych zaległych
należności za lata ubiegłe od naszych członków jest efektem odwagi,
determinacji i ogromnej pracy Rady oraz pracowników biura.

Należy bardzo docenić pracę Rady nad stabilizacją, monitoringiem
i reżimem budżetowym, co z ogromnym wyzwaniem jakim był remont siedziby
Izby jest wielkim sukcesem. Skutkowało to jednak zmniejszeniem środków
własnych z ponad 580.000,00 na koniec 2009 roku do przeszło 400.000,00 w
październiku 2013 roku. Biorąc pod uwagę to, że Prezes jak i inni członkowie
Rady pracują społecznie, a modernizacja lokalu wymagała ogromnego
zaangażowania, praca ta jest swojego rodzaju heroizmem.
Jest to także wyzwanie dla następnej rady, która jeśli podejmie się dalszej
pracy w celu rozwoju Izby zmierzy się z jeszcze większymi trudnościami
budżetowymi. 25 października 2013 roku Rada podjęła uchwałę w sprawie
kupna lokalu na działalność statutową izby. Jeśli zostanie realizowana przez
nowego Prezesa i Radę, będzie skutkowała ogromnymi zobowiązaniami
finansowymi na zakup i remont nowych pomieszczeń. Prawdopodobnie będzie
to wymagało podjęcia zobowiązań kredytowych. Członkowie OKR oglądali
w/w lokal i w pełni aprobują, a zarazem motywują nowe władze Izby do
podjęcia tego wyzwania.
Pragnę podziękować członkom Komisji Rewizyjnej, Prezesowi Izby,
Prezydium oraz Radzie, jak również pracownikom biura, za wspólne cztery lata
ciężkiej pracy.
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