
SPRAWOZDANIE 
 

Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Katowicach 

sporządzone w dniu 26 lutego 2019r. dla XXXIX 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 

6.                      – Janina Chmurak-Lachendro     

7.                      – Władysław Łoś        

  

w obecności: 

1. Skarbnika ORL    - Jana Cieślickiego 

2. Dyrektor Biura ŚIL   – Renaty Wrońskiej 

3. Głównej Księgowej ŚIL  – Joanny Majerczyk 

 

przeprowadziła kontrolę działalności finansowej ŚIL, zapoznała się z wykonaniem 

budżetu Śląskiej Izby Lekarskiej w 2018 roku oraz planem budżetu na rok 2019. 

 

Na podstawie materiałów przedstawionych przez Skarbnika ORL Kol. Jana 

Cieślickiego, Okręgowa Komisja Rewizyjna stwierdziła, że gospodarka finansowa 

Okręgowej Rady Lekarskiej w 2018 roku realizowana była zgodnie z założeniami  

budżetu. 

Przychody zaplanowane na poziomie 14.196.000,00 zł zrealizowano w 98,75%. 

W 4 pozycjach nie osiągnięto zaplanowanych przychodów.   

Podobnie jak w poprzednich latach nie uzyskano z budżetu państwa zaplanowanych 

środków na pokrycie kosztów zadań przekazanych izbom lekarskim od administracji 

państwowej. 

Śląska Izba Lekarska otrzymała z budżetu państwa 470.670,01 zł zamiast planowanych 

1.707.000,00 zł co pokryło jedynie 34% poniesionych wydatków. Okręgowa Komisja 

Rewizyjna ze zrozumieniem akceptuje działania ŚIL w tej kwestii. W kolejnych              

3 pozycjach (refundacja z urzędu marszałkowskiego, biuletyn, gospodarka) kwota 

brakująca do planowanych przychodów była nieistotna.  

W pozostałych pozycjach przychodów uzyskano wartości znacząco przekraczające 

planowane. 

Okręgowa Komisja Rewizyjna z uznaniem odniosła się do działań Prezesa, Skarbnika 

oraz Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej podejmowanych                        

w stosunku do osób uporczywie nieopłacających składek i z zadowoleniem odnotowała 

radykalny wzrost wpłat zaległych składek (2016r. - 141 tyś. zł, 2017r. - 278 tyś. zł, 2018r. 

- 461 tyś. zł).  

Okręgowa Komisja Rewizyjna oczekuje kontynuowania tych działań gdyż suma 

zaległych od 2008 roku składek na koniec 2018 roku wynosi 2.665.663,74 zł.  

Okręgowa Komisja Rewizyjna dokonała również analizy kosztów działalności Śląskiej 

Izby Lekarskiej w 2018 roku. 
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Przy zaplanowanych kosztach w wysokości 14.075.000,00 zł wydano 12.664.541,61 zł             

co stanowi 89,98% wartości planowanej. Z wyjątkiem pozycji - wydatki  celowe -                    

w żadnej pozycji nie przekroczono planowanych wartości. Porównując wydatki                     

z poprzednim 2017 rokiem odnotowano ich wzrost o 12%. Największy wzrost wydatków 

o 460.000,00 zł (30% r.d.r.) odnotowano w pozycji - komisje problemowe, w tym nagrody. 

Pozycja ta obejmuje „wydatki wracające do lekarzy” pomoc socjalną, becikowe, 

zapomogi, nagrody za specjalizację, komisje emerytów i rencistów, sportu, kultury                 

a także komisję kształcenia podyplomowego. 

W 2018 roku na program 10+ wydano 135.136,72 zł. 

Rok 2018 Śląska Izba Lekarska zamknęła dodatnim wynikiem finansowym o wartości  

1.354.622,05 zł. 

 

Majątek ŚIL na dzień 31 grudnia 2018r. przedstawia się następująco: 

 

Nieruchomości i środki trwałe:                   12.311.974,13 zł 

w tym: 

- nieruchomości i budynki:                          11.846.270,75 zł 

- grunty:                                                              102.138,00 zł 

- wartości niematerialne i prawne:                    15.921,70 zł 

- środki trwałe w budowie:                               347.643,68 zł 

 

Bank PKO BP SA: 

- konto podstawowe:                                         353.508,80 zł 

- konto pożyczek:                                                62.936,37 zł 

- konto bioetyki:                                                  32.913,76 zł 

- konto Baza Noclegowa Warszawa:                 14.006,24 zł 

- konto kształcenia:                                             16.261,82 zł 

 

ING Bank Śląski S.A. O/Katowice:                     

- konto podstawowe:                               847.179,84 zł 

- konto pożyczek na kształcenie:                       29.748,09 zł 

- konto zakładowego funduszu socjalnego:        5.179,68 zł 

- konto oszczędnościowe OKO:                    5.534.962,89 zł 

- konto Pro Medico:                                            12.232,30 zł 

- konto gabinety:                                                   9.422,02 zł 

- konto walutowe:                                                        5,03 zł 

 

Bank PeKaO S.A. O/Katowice: 

- lokaty                                                      10.159.400,00 zł 

- konto Dobry Zysk:                                             4.797,01 zł 

- konto podstawowe         171.664,22 zł 

Środki pieniężne w kasie:                                  14.524,70 zł 

      

 

Fundusz pożyczkowy stan na 31.12.2018 rok – 9.112.868,14 zł. 

 

Fundusz pożyczkowy Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego i Specjalizacji                

na 31.12.2018 rok – 85.150,79 zł. 
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Okręgowa Komisja Rewizyjna zapoznała się również z projektem budżetu na rok 2019 

nie dostrzegając zagrożeń dla jego realizacji. 

 

Okręgowa Komisja Rewizyjna została poinformowana o działaniach związanych                      

z realizacją programu remontu i modernizacji siedziby ŚIL nie wnosząc zastrzeżeń. 

 

Okręgowa Komisja Rewizyjna po ocenie przedstawionych dokumentów, wysłuchaniu  

wyjaśnień podjęła uchwałę o następującej treści: 

 

Okręgowa Komisja Rewizyjna: 

 

-  pozytywnie ocenia wykonanie uchwalonego przez XXXVIII Okręgowy 

Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Lekarzy budżetu Śląskiej Izby Lekarskiej na rok 

2018, 

- wnioskuje do XXXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy Śląskiej Izby Lekarskiej                        

w Katowicach o udzielenie Okręgowej Radzie Lekarskiej absolutorium za 2018 rok. 

 

 

 

Przewodniczący  

Okręgowej Komisji Rewizyjnej 

 

Piotr Grzesik 

 

 

 


