
 

Załącznik do uchwały nr 4 /2013/VI 

VI Zjazdu Sprawozdawczo- Wyborczego  

Lekarzy Weterynarii VI Kadencji 

Lubelskiej Izby  Lekarsko-Weterynaryjnej w Lublinie 

                                              z dnia 21kwietnia  2013 r. 

 

 

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ 

   LUBELSKIEJ IZBY LEKARSKO – WETERYNARYJNEJ 

    Z DNIA   12.03.2013 ROKU 

 

 

Komisja Rewizyjna LIL –W w składzie : 

Zbigniew Mizak   - Przewodniczący 

Jacek Kutrzuba  -  Z-ca 

Barbara Łuszczyńska -Sekretarz 

 

Na posiedzeniu w dniu 12.03.2013 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 przypomniał członkom regulamin 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 III Zjeździe  Sprawozdawczym - W  w  dniu 25 

marca 2012 roku i ich wykonaniem. 

4.  Zapoznanie się z gospodarką finansową Lubelskiej Izby Lekarsko- Weterynaryjnej. 

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, opłatach za sprzedaż paszportów dla zwierząt uprawnionym lekarzom weterynarii. 

Na dzień 31.12.2012 roku na koncie Izby znajdowało się  68  375  95zł. 

Oprócz tego 100 000 00 zł na lokacie bankowej oprocentowanej 4,5%w skali rocznej oraz w 

kasie 1 014 92zł. 

W stosunku do roku 2011 jest to kwota wyższa o ok. 26 000zł. 



Komisja Rewizyjna zapoznała się z uchwałami podjętymi na III Zjeździe Sprawozdawczym 

odbytym w dniu 25 marca 2012 roku: na którym podjęto 9 uchwał, które zostały 

zrealizowane. 

Zjazd podjął także Apel odnośnie powołania Klubu Seniora. Odbyło się spotkanie robocze, na 

które zostało zaproszonych trzech seniorów celem zawiązania Koła. Na spotkanie przybył 

tylko jeden z zaproszonych, w związku z czym Koło nie zostało zawiązane i dalszych spotkań 

nie było.  

 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.  

Komisja zwróciła uwagę, że ściągalność składek poprawia się z roku na rok i wynosi obecnie 

ok. 98%. 

   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 

 


