
SPRAWOZDANIE 
 

Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Katowicach 

sporządzone w dniu 10 marca 2015 dla XXXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy 

 

 

Okręgowa Komisja Rewizyjna w składzie: 

1.Przewodniczący    - Piotr Grzesik 

2.Zastępcy Przewodniczącego  - Wiesława Dulęba 

3.     - Krzysztof Olejnik 

4. Sekretarz     - Maciej Kubicz 

5. Członkowie:   - Barbara Goering-Pierożek 

- Magdalena Rączka-Czech 

- Ryszard Michalik 

- Władysław Łoś 

w obecności : 

1.  Prezesa ORL   - Jacka Kozakiewicza 

2. Skarbnika ORL   - Jerzego Rdesa 

3. Przewodniczącego Komisji Finansowej - Jana Cieślickiego 

4. Głównej Księgowej ŚIL  - Róży Wróbel           

 

zapoznała się ze sprawozdaniem finansowym z działalności Śląskiej Izby Lekarskiej  

w 2014 roku, a także preliminarzem budżetowym na rok 2015. 

 

Na podstawie informacji złożonej przez Skarbnika ORL oraz przedstawionych 

dokumentów, Okręgowa Komisja Rewizyjna stwierdziła, że gospodarka finansowa 

Okręgowej Rady Lekarskiej w 2014 roku była realizowana zgodnie z założeniami 

budżetu. Przychody zaplanowane na 9.717. 200 zł zrealizowano w 93,23% uzyskując 

9.059.244,87 zł.  

W większości pozycji uzyskano przychody znacznie przekraczające planowane. 

Jedynym i decydującym powodem nieuzyskania planowanych przychodów jest brak 

pełnej refundacji kosztów poniesionych na realizację zadań przejętych od administracji 

państwowej. Na konto Izby z tego tytułu wpłynęło 142.534,13 zł tj. 11,12% wartości 

planowanej. Sytuacja ta powtarza się od lat - aby uniknąć przedawnienia, Prezydium 

ORL wystąpiło na drogę sądową z roszczeniem wobec Ministra Zdrowia dotyczącym 

kolejnego roku. 

Okręgowa Komisja Rewizyjna szczegółowo przeanalizowała koszty działalności ŚIL  

w 2014 roku. 

Na 2014 rok przewidziano wydatki w wysokości 9.716.646,79 zł - wydano natomiast 

8.041.066,90 zł. We wszystkich pozycjach kosztowych - poza wydatkami celowymi  

i  wydatkami na doskonalenie zawodowe lekarzy - uzyskano oszczędności. 

Zestawienie przychodów i kosztów ŚIL w 2014 roku wykazało dodatni wynik finansowy 

w wysokości 1.018.177,97 zł. Zdaniem Okręgowej Komisji Rewizyjnej świadczy to o 

roztropnym gospodarowaniu finansami ŚIL. 

Okręgowa Komisja Rewizyjna zapoznała się również z preliminarzem budżetowym  

na rok 2015, w którym uwzględniono przychody po zwiększeniu składki, zmiany  

w otoczeniu finansowym, a także plany remontowe i modernizacyjne. 

 

Okręgowa Komisja Rewizyjna na podstawie przedstawionych dokumentów stwierdziła, 

że majątek Śląskiej Izby Lekarskiej na dzień 31.12.2014 r. przedstawiał się następująco: 



nieruchomości i środki trwałe:                   11.180.092,92 zł w tym: 

 

- nieruchomości, budynki    11.072.775,17  

- grunty           102.138 

- udziały w innych organizacjach        108.269,25 

- wartości niematerialne i prawne            5.179,75 

 

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

sprawozdania tj. 31.12.2014 r. ŚIL dysponowała następującymi środkami finansowymi:  

 

Bank PKO BP O/Katowice 

- konto podstawowe   115.473,97 

- konto pożyczek   346.921,05 

- konto bioetyki  170.742,00 

 

Bank Śląski O/Katowice 

- konto podstawowe               91.422,59 

- konto pożyczek na kształcenie  23.493,44 

- konto funduszu socjalnego  10.001,44 

- konto oszczędnościowe       11.345.830,97  

- konto Pro Medico             428.568,91 

- konto gabinety              17.514,01 

- konto Pro Doctore                   721,00 

 

Stan środków pieniężnych w kasie na dzień 31.12.2014r. stanowi kwotę 17.736,19 zł: 

kasa podstawowa        17.502,19 

kasa gabinety             234 

 

Suma środków pieniężnych w bankach i kasie wynosi 12.568.425,57 zł. w tym bankach 

12.550.689,38 zł.  

 

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 2014 przez XXXIV OZL 

- z uznaniem odnosi się do gospodarki finansowej ORL  

- pozytywnie ocenia plan budżetu na rok 2015 

- z zadowoleniem dostrzega troskę ORL, by pieniądze ze składek lekarzy wracały do 

nich w jak największej części  

- gorąco popiera inicjatywę Prezesa ORL zmierzającą do wprowadzenia możliwości 

indywidualnego dysponowania częścią składki członkowskiej   

- wnioskuje do XXXV OZL o udzielenie Okręgowej Radzie Lekarskiej absolutorium za 

2014 rok     

 

                                                        

Przewodniczący  

Okręgowej Komisji Rewizyjnej 

Piotr Grzesik 


