
SPRAWOZDANIE 
 

Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Katowicach 

sporządzone w dniu 14 marca 2016 r. 

dla XXXVI Okręgowego Zjazdu Lekarzy 

 

 

Okręgowa Komisja Rewizyjna w składzie: 

1.Przewodniczący    - Piotr Grzesik 

2.Zastępca Przewodniczącego  - Krzysztof Olejnik 

3. Sekretarz    - Maciej Kubicz 

4. Członkowie:    - Barbara Goering-Pierożek 

      - Magdalena Rączka-Czech 

      - Władysław Łoś 

w obecności : 

1.  Prezesa ORL   - Jacka Kozakiewicza 

2. Skarbnika ORL   - Jerzego Rdesa 

3. Głównej Księgowej ŚIL  - Róży Wróbel           

 

zapoznała się ze sprawozdaniem finansowym z działalności Śląskiej Izby Lekarskiej  

w 2015 roku a także preliminarzem budżetowym na rok 2016. 

 

Na podstawie informacji złożonej przez Skarbnika ORL oraz przedstawionych 

dokumentów OKR stwierdziła, że gospodarka finansowa Okręgowej Rady Lekarskiej  

w 2015 roku była realizowana zgodnie z założeniami budżetu. 

Przychody zaplanowane na 12.813.440,00 zł zrealizowano w 96,69% uzyskując 

12.389.713,53 zł. Jedynym powodem nieuzyskania planowanych przychodów był brak  

pełnej refundacji kosztów poniesionych na realizację przez Izbę zadań przejętych  

od administracji państwowej. Pozytywnym efektem starań o pełną refundację był 

wzrost kwoty uzyskanej refundacji ale wciąż pokrywający jedynie  23% ponoszonych 

kosztów. W pozostałych pozycjach przychody znacznie przekroczyły planowane. 

 

Okręgowa Komisja Rewizyjna szczegółowo przeanalizowała koszty działalności ŚIL  

w 2015 roku. 

Na 2015 rok przewidziano wydatki w wysokości 12.543.816 zł - wydano natomiast  

9.588.466,81 zł. We wszystkich pozycjach kosztowych- poza wydatkami celowymi  

i  wydatkami na działania komisji stomatologicznej - uzyskano oszczędności.  

Rok 2015 Śląska Izba Lekarska zamknęła dodatnim wynikiem finansowym  

w wysokości 2.801.246,78 zł.                             

Zdaniem OKR świadczy to o rozważnym gospodarowaniu finansami ŚIL. 

 

Okręgowa Komisja Rewizyjna zapoznała się również z preliminarzem budżetowym      

na rok 2016 nie dostrzegając zagrożeń dla jego realizacji. 

 

Okręgowa Komisja Rewizyjna mając na uwadze jedynie wskazania NKR,  zasady 

dobrych praktyk oraz upływ czasu od ostatniego- dotyczącego 2012 roku- audytu , 

zaleca przeprowadzenie przez biegłego rewidenta audytu sprawozdania finansowego za 

2015 rok. 

 

 



Okręgowa Komisja Rewizyjna na podstawie przedstawionych dokumentów stwierdziła, 

że majątek Śląskiej  Izby Lekarskiej na dzień 31.12.2015 przedstawiał się następująco: 

 

Nieruchomości i środki trwałe: 11.005.725,57           

w tym:        

- nieruchomości, budynki   10.257.884,63 

- grunty         102.138,00 

- wartości niematerialne i prawne         10.915,22                

- pozostały sprzęt                   634.787,72  

 

Na dzień sporządzenia sprawozdania tj. 31.12.2015 r. ŚIL dysponowała następującymi 

środkami finansowymi:  

 

Bank PKO BP O/Katowice 

- konto podstawowe   195.058,52 

- konto pożyczek     57.417,72 

- konto bioetyki    49.895,25 

 

Bank Śląski O/Katowice 

- konto podstawowe              257.212,64 

- konto pożyczek na kształcenie   35.433,14 

- konto funduszu socjalnego        783,37 

- konto oszczędnościowe          5.322.724,00 

- konto Pro Medico              365.345,13 

- konto gabinety                 8.125,67 

 

Bank Pekao 

- konto podstawowe           7.500.000,00 

 

Stan środków pieniężnych w kasie na dzień 31.12.2015r. stanowi kwotę 11.636,95 zł: 

kasa podstawowa        9.805,95 

kasa gabinety           857,00 

kasa pożyczkowa           974,00 

 

Suma środków pieniężnych w bankach i kasie wynosi 13.803.632,39 zł.  

w tym w bankach   13.791.995,44 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  uchwalonego przez XXXV OZL  budżetu na rok 2015  

 - z uznaniem odnosi się do gospodarki finansowej ORL  

 - popiera działania mające na celu pozyskiwanie składek od wszystkich lekarzy oraz 

   pełną refundację kosztów zadań przejętych od administracji państwowej 

 - popiera inicjatywę Prezesa ORL zmierzającą do wprowadzenia możliwości  

   indywidualnego dysponowania częścią składki                                    

- pozytywnie ocenia plan budżetu na 2016 rok 



- wnioskuje do XXXVI OZL o udzielenie Okręgowej Radzie Lekarskiej absolutorium  

   za 2015 rok     

                            

                                                        

Przewodniczący  

Okręgowej Komisji Rewizyjnej 

Piotr Grzesik 

                             
 
 


