PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ
LUBELSKIEJ IZBY LEKARSKO – WETERYNARYJNEJ
Z DNIA 21.02.2012 ROKU

Komisja Rewizyjna LIL –W w składzie :
Zbigniew Mizak - Przewodniczący
Jacek Kutrzuba - Z-ca
Barbara Łuszczyńska -Sekretarz
Na posiedzeniu w dniu 21.02.2012 roku w siedzibie LIL- W w Lublinie przy ulicy
Tarasowej 3/U4 przeprowadziła kontrolę działalności Rady LILW. Całość
dokumentacji udostępnili pracownicy biura Izby.
Na wstępie posiedzenia Przewodniczący Komisji zapoznał członków Komisji z
regulaminem prac Komisji Rewizyjnej.
Przedmiotem kontroli było:
1. Zapoznanie się z działalnością finansową Izby.
2. Zapoznanie się z działalnością biura Izby.
3. Zapoznanie się z uchwałami podjętymi na II Zjeździe SprawozdawczoWyborczym LIL - W w dniu 29 kwietnia 2011 roku i ich wykonaniem.
4. Zapoznanie się z gospodarką finansową Lubelskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej.
5. Kontrola ksiąg, rejestrów , akt i dokumentacji.
6. Analiza spraw gospodarczych i finansowych Lubelskiej Izby Lekarsko
Weterynaryjnej:
Działalność finansowa Izby opiera się na wpłacanych przez jej członków
składkach w wysokości 35 złotych miesięcznie pomniejszone o potrącenia na
rzecz KIL-W, opłatach związanych z rejestracją zakładów leczniczych dla
zwierząt i zmian w tej rejestracji, opłatach wpisowych dokonywanych przez
lekarzy weterynarii otrzymujących prawa wykonywania zawodu, opłaty za
sprzedaż paszportów dla zwierząt uprawnionym lekarzom weterynarii .

Na dzień 31.12.2011 roku na koncie Izby znajdowało się 260926,46 zł, z czego
116704,00 stanowiły zobowiązania wobec Krajowej Izby LekarskoWeterynaryjnej.

Komisja Rewizyjna zapoznała się z uchwałami podjętymi na II Zjeździe
Sprawozdawczym odbytym w dniu 29 kwietnia 2011 roku: podjęto 6 uchwał ,
które zostały zrealizowane.
Przedmiotem kontroli Komisji Rewizyjnej było zapoznanie się ze
sprawozdaniem finansowym Skarbnika Izby oraz podejmowanymi przez
Lubelską Radę uchwałami finansowymi.
Komisja na swym posiedzeniu zapoznała się z rejestrami , księgami i
dokumentacją prowadzoną przez LILW. Zapoznano się również z tytułami
wykonawczymi w sprawie ściągalności składek przez komornika, komisja
stwierdziła, że w minionym roku znacznie poprawiła się ściągalność składek
członkowskich. Oddano do egzekucji komorniczej 6 osób z czego w czterech
przypadkach udało się wyegzekwować zaległe składki.
Z pisma z III Urzędu Skarbowego w Lublinie wynika ,że w jednym przypadku
istnieje niemożność dokonania czynności egzekucyjnych.
Oceniając pracę Rady, Komisja Rewizyjna wnioskuje do Zjazdu o
udzielenie absolutorium Radzie Lubelskiej Izby Lekarsko- Weterynaryjnej.
Podpisy Komisji Rewizyjnej :
1.Zbigniew Mizak -……………………………………………………………..
2.Jacek Kutrzuba -………………………………………………………………
3.Barbara Łuszczyńska-………………………………………………………..

