
Opinia 

Okręgowej Komisji Rewizyjnej 
Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 

w Olsztynie 
z dnia 19 lutego 2015 r. 

w sprawie oceny działalności finansowej oraz wykonania budżetu 
Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Olsztynie za 2014 rok 

 
Komisja Rewizyjna w składzie : 

1. Grzegorz Kleps                   - Przewodniczący 
2. Tomasz Siódmiak               - Wiceprzewodniczący 
3. Andrzej Jurczak                  - Sekretarz 
4. Józef Fatla                           - Członek Komisji 
5. Ewa Szymczak                     - Członek Komisji 

oceniła działalność finansową Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej za 2014 
rok następująco : 
 

I. Podstawy oceny : 
 
1. Wykonanie budżetu Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej za 

2014 rok ( według stanu na 31 grudnia 2014 r. ) przedstawione przez Radę 
Izby : 
 
1) część szczegółowa przychodów i rozchodów , według nr kont i 

procentowego wykonania planu, 
2) część opisowa . 

 
2. Sprawozdania przedstawione w ciągu roku budżetowego 2014 : 

 
1) Sprawozdanie o przychodach i rozchodach budżetowych za okres od 1 

stycznia do 30 września 2014 r. 
 

II. Ocena realności sprawozdania Rady Izby z wykonania budżetu za rok 2014  
 
Przedstawione przez Radę do oceny sprawozdanie zostało sporządzone rzetelnie i 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 

III. Ocena wykonania przychodów Izby: 
 
1. Przychody Izby za rok 2014 , pochodzące przede wszystkim ze składek 

członkowskich, a w części również  z opłat za wpisy do ewidencji zakładów 
leczniczych dla zwierząt oraz opłat za druki paszportów dla zwierząt 
towarzyszących    , zostały wykonane w 115,94% w stosunku do planu . 

2. Komisja docenia i pozytywnie  ocenia  realizację programu „Zadłużenie” oraz 
konsekwentne egzekwowanie zaległych składek członkowskich , uznając to za 
główną przyczynę ponadplanowych przychodów budżetu Izby w 2014 roku. 



IV. Ocena wykonania rozchodów Izby : 
 
1. Plan wydatków budżetowych Izby za 2014 r. wykonano w  79,16% planu. 
2. Nie wystąpiły przypadki znaczącego i nieuzasadnionego przekroczenia 

planowanych wydatków. 
3. Komisja pozytywnie ocenia zachowanie oszczędności w zakresie dokonywania 

wydatków, mimo osiągnięcia ponadplanowych przychodów , ponieważ 
pozwoliło to zwiększyć stan środków rezerwowych na rachunku bankowym 
Izby . 

4. Oszczędności powstałe w wyniku ponadplanowych przychodów i mniejszych 
wydatków w 2014 roku wynoszą 126.481,04 zł . 
 

V. Wnioski Okręgowej Komisji Rewizyjnej : 
 
1. Kontynuować konsekwentne egzekwowanie zaległości z tytułu nieopłaconych 

składek członkowskich – z zachowaniem obowiązujących przepisów i procedur 
. 

VI. W świetle powyższych ocen – Okręgowa Komisja Rewizyjna pozytywnie 
opiniuje wykonanie przez Radę budżetu Izby za 2014 rok. 
 
 
OKRĘGOWA  KOMISJA  REWIZYJNA  
przyjęła powyższą opinię jednogłośnie :    
 
Przewodniczący          - Grzegorz Kleps  
Wiceprzewodniczący – Tomasz Siódmiak 
Sekretarz                      - Andrzej Jurczak 
Członkowie Komisji:   - Józef Fatla 
                                       - Ewa Szymczak  


