
SPRAWOZDANIE 
 

Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Katowicach sporządzone 

w dniu 6 marca 2013 dla XXXII Okręgowego Zjazdu Lekarzy 

 

 

Okręgowa Komisja Rewizyjna w składzie: 

1. Przewodniczący – Krzysztof Olejnik  

2. Zastępca Przewodniczącego - Piotr Grzesik   

3.      - Ryszard Michalik  

 

4. Sekretarz - Piotr Zyzak 

5. Członkowie:  - Wiesława Dulęba 

                             - Barbara Goering-Pierożek 

- Maciej Kubicz 

- Magdalena Rączka-Czech 

- Władysław Łoś  

   - Zbigniew Rok 

       

w obecności:  

1. Skarbnika ORL – Jerzego Rdesa 

2. Dyrektora Biura ŚIL   – Wandy Galwas-Prasałek 

3. Głównej Księgowej ŚIL – Róży Wróbel 

 

zapoznała się ze sprawozdaniem finansowym z działalności Śląskiej Izby Lekarskiej  

w 2012 roku. 

Na podstawie materiałów przedstawionych przez Skarbnika ORL Kol. J. Rdesa, 

Okręgowa Komisja Rewizyjna stwierdziła, że gospodarka finansowa  

Okręgowej Rady Lekarskiej w roku 2012 realizowana była zgodnie z założeniami 

budżetu. 

Przychody zaplanowane na poziomie 9.493.300 zł zrealizowano w ponad 100%, 

uzyskano bowiem kwotę w wysokości 9.534.491,51 zł.  

W trzech pozycjach nie osiągnięto zaplanowanych przychodów: 

 

1) dotacje z budżetu państwa, gdzie uzyskano zaledwie 193.716 zł co stanowi 17,78% 

wartości zaplanowanej tj. 1.089.500 zł. Kwota przekazana Śląskiej Izbie Lekarskiej 

pokryła zaledwie 19,67% kosztów poniesionych w związku z wykonywaniem czynności 

przejętych od administracji państwowej.  

W roku 2012 ORL postanowiła podpisać umowę z MZ o refundację powyższych 

kosztów w zaproponowanej wysokości, z zastrzeżeniem prawa dochodzenia roszczeń  

do pełnej refundacji na drodze postępowania sądowego.  

 

2) refundacja z Urzędu Marszałkowskiego, której wysokość 341.000 zł zaplanowano  

na podstawie przewidywanej liczby stażystów. Z uwagi na to, że w naszym regionie 

przeszkolono mniej stażystów niż przewidziano, refundacja wyniosła 329.101 zł tj. 

96,51% wartości zaplanowanej. W tym dziale poniesiono również niższe koszty.  

Zamiast 341.000 zł jak zaplanowano, wydatkowano 302.798,62 zł (88,8%). Kwota 

przekazana ŚIL przez Urząd Marszałkowski przewyższała poniesione koszty o 8,69%.  
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3) biuletyn – zamiast zaplanowanych przychodów z tytułu reklam w wysokości     

155.000 zł uzyskano 123.067,96 zł co stanowi 98,44% wartości przewidywanej.  

  

Okręgowa Komisja Rewizyjna dokonała również analizy poniesionych w roku 2012 

kosztów. Podobnie jak w latach ubiegłych, ŚIL wykazała się dużą rozwagą  

w wydatkowaniu środków, osiągając dodatni wynik finansowy.  

Przy zaplanowanej wartości kosztów w wysokości 9.471.120 zł wydatkowano 

7.500.569,15 zł tj. 79,2%. Nieznaczne przekroczenie wystąpiło w pozycji 4 „wydatki 

celowe” (37.342,07 zł), co nie wpłynęło za zachwianie relacji pomiędzy przychodami  

i kosztami.  

Rok 2012 Śląska Izba Lekarska zamknęła dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 

2.033.922,36 zł. 

Okręgowa Komisja Rewizyjna przeanalizowała również koszty związane z działalnością 

hotelu „Pro Medico” oraz Domu Lekarza Seniora.  

Okręgowa Komisja Rewizyjna z zadowoleniem dostrzegła zwiększenie działalności 

delegatur.  

 

Okręgowa Komisja Rewizyjna na podstawie przedstawionych dokumentów stwierdziła, 

że majątek Śląskiej Izby Lekarskiej na dzień 31.12.2012 przedstawiał się następująco: 

 

- majątek trwały                         160.430,04 

- nieruchomości + budynki             10.917.273,15 

- grunty                                      102.138   

- udziały w innych organizacjach        108.269,25 

- wartości niematerialne i prawne             496,01 

- środki trwałe w budowie         14.882,90 

 

Część środków, które wpłynęły do izby ulokowano w bankach. Na dzień sporządzenia 

sprawozdania tj. 31.12.2012 r. ŚIL dysponowała następującymi środkami finansowymi:  

 

Bank PKO BP O/Katowice 

- konto podstawowe   345.231,79 

- konto pożyczek   322.410,72 

- konto bioetyki  258.860,02 

- konto Senior      2.048,36 

 

Bank Śląski O/Katowice 

- konto podstawowe          4.078.897,55 

- konto pożyczek na kształcenie    8.607,49 

- konto funduszu socjalnego  10.400,30 

- konto oszczędnościowe         5.045.239,63 

- konto Pro Medico             462.634,11 

- konto gabinety              46.626,44 

- konto Pro Doctore              62.459,98 

 

Stan środków pieniężnych w kasie na dzień 31.12.2012r. stanowi kwotę 222,93 zł: 

kasa podstawowa            196,33 

ubezpieczenia   25,76 

ZFSS       0,84 
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Suma środków pieniężnych w bankach i kasie wynosi 10.641.590,96 zł. 

Obligacje     209.842,10 

    

 

Okręgowa Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z przedstawionymi materiałami, 

wysłuchaniu wyjaśnień Skarbnika ORL podjęła uchwałę o następującej treści:    

 

Okręgowa Komisja Rewizyjna: 

- pozytywnie ocenia realizację budżetu uchwalonego na rok 2012 przez XXXI OZL          

i z uznaniem odnosi się do uzyskanego wyniku finansowego  

- apeluje o dalsze działania zmierzające do odzyskania w pełnej wysokości środków 

finansowych na pokrycie kosztów poniesionych w związku z realizacją zadań 

przejętych od administracji państwowej  

- wnosi o zintensyfikowanie działań mających na celu ściągniecie zaległych składek 

- pozytywnie ocenia wkład ŚIL w proces doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy 

dentystów i apeluje o rozszerzenie działalności w tym zakresie 

- akceptuje i pozytywnie ocenia zasady funkcjonowania i rozliczania bazy noclegowej 

w Warszawie  

- docenia efekty wynikające z dzierżawy Domu Lekarza Seniora 

- apeluje o dalszą aktywizację delegatur  

- pozytywnie ocenia preliminarz budżetowy na rok 2013 

- wnioskuje do XXXII OZL o udzielenie Okręgowej Radzie Lekarskiej absolutorium 

za 2012 rok 

 

 

 

 

Przewodniczący  

Okręgowej Komisji Rewizyjnej 

Krzysztof Olejnik  
 


