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SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE ZA ROK 2013
OKRĘGOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ W PŁOCKU
Okręgowa Komisja Rewizyjna VII kadencji została wyłoniona podczas wyborów
na 33. Zjeździe Lekarzy OIL w Płocku 7 grudnia 2013 roku w składzie: Małgorzata
Jankowska – Kaczmarzyk, Marek Guszkowski, Czesław Hajduk, Lech Paćkowski, Piotr
Balawajder, Adam Wideński, Ewa Szczutowska oraz Jan Krzeski.
Inauguracyjne posiedzenie Komisji odbyło się dn. 17 grudnia 2013 roku, podczas
którego w głosowaniu tajnym pod nadzorem przedstawiciela Okręgowej Komisji
Wyborczej Marka Więcka wybrano prezydium Komisji w składzie – Przewodnicząca
Komisji Rewizyjnej Ewa Szczutowska, I zastępca –Marek Guszkowski, II zastępca- Jan
Krzeski, Sekretarz – Lech Paćkowski. W spotkaniu uczestniczył Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej VI kadencji Artur Gałecki, który zapoznał zebranych z dotychczasowymi
zasadami pracy komisji rewizyjnej. Członkowie Komisji Rewizyjnej zapoznali się z
dotychczasowym wykonaniem Planu Finansowego Izby Lekarskiej za rok 2013, a także
ze wstępnym projektem budżetu na 2014 rok.
W okresie międzyzjazdowym Lekarzy OIL w Płocku dokonano realizacji uchwały
Rady OIL w Płocku z dn. 25 października 2013 roku w sprawie kupna, remontu
i modernizacji lokalu na działalność statutową Izby. Zaciągnięto na ten cel pożyczkę w
Naczelnej Izbie Lekarskiej - umowa pożyczki zawarta 10 stycznia 2014 roku na kwotę
200 000 zł do spłaty w 50 miesięcznych ratach – co zostało ujęte w planie budżetowym
na rok 2014. Jak wynika ze sprawozdania z wykonania planu budżetowego Izby za 2013
rok kwota wydatkowana na kupno lokalu wraz z aktem notarialnym, wymaganymi
podatkami i opłatami wyniosła 251 610, 90 złotych ze środków własnych Izby. Aktualnie
trwa remont w pomieszczeniach zakupionego lokalu.
17 marca 2014 roku odbyło się spotkanie Prezydium Komisji Rewizyjnej
i Skarbnika OIL, na którym omówione zostało wykonanie budżetu za 2013 rok i projekt
planu budżetowego na 2014r. Plan budżetowy na 2014 rok jest bardzo napięty ze
względu na konieczność spłaty zaciągniętych zobowiązań, remont i wyposażenie nowych
pomieszczeń a także na rosnące koszty utrzymania całości lokalu. W związku z
powyższym Komisja Rewizyjna sugeruje pracę nad bieżącą ściągalnością składek
członkowskich oraz systematyczną windykację zaległości.
Okręgowa Komisja Rewizyjna w swojej działalności na bieżąco będzie
sprawować nadzór nad działalnością finansową i gospodarczą Izby zgodnie z przyjętym
planem budżetowym na 2014 roku oraz aprobuje dotychczasowe działania w sprawie
zakupu i remontu lokalu.
W związku z powyższym wnioskuję o udzielenie absolutorium Okręgowej Radzie
Lekarskiej w Płocku za rok 2013.

Jednocześnie w imieniu Komisji Rewizyjnej chciałabym wyrazić uznanie dla
Prezesa, Skarbnika, członków Rady OIL i pracowników Biura za dotychczasowe
zaangażowanie w sprawy dotyczące modernizacji Izby. Ich praca jest mobilizującym
wyzwaniem dla Okręgowej Komisji Rewizyjnej VII kadencji.
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