SPRAWOZDANIE SKARBNIKA ŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKO-WETERYNARYJNEJ ZA
ROK 2020 i osiem miesięcy 2021
SZANOWNE KOLEŻANKI I SZANOWNI KOLEDZY DELEGACI NA ZJAZD
SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZY
ŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKO WETERYNARYJNEJ

2020 rok to czwarty rok pełnienia przeze mnie funkcji skarbnika w Radzie Śląskiej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej. Jednak jak u wszystkich rok ten był dziwny i inny niż te
dotychczasowe. Dokładnie w marcu 2021 roku minęła czteroletnia kadencja.
Budżet Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej na rok 2020 określony został w uchwale nr
4/2020 z dnia 07.08.2020 r., Sprawozdawczego Zjazdu Lekarzy Weterynarii, który odbył się w
trybie obiegowym, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Ponieważ był to już czas pandemii, zaplanowaliśmy że w 2020 r. wpływy będą niższe niż
w roku ubiegłym i wyniosą nieco ponad 880 tys. zł. oraz, że budżet zbilansuje przychody
z kosztami. Nasze przewidywania były trafne, bo okazało się, że na koniec 2020 r. wpływy były
wyższe niż plany i wyniosły 949 054,07 zł., o ok. 65tys. więcej niż planowano, co stanowiło
107,41 % zaplanowanych przychodów, ale o 125 tys. mniej niż w roku 2019.
W okresie przedpandemicznym wysłaliśmy 322 przypomnień o stanie kont członkom
Śl.I.L-W., tym którzy zalegali z płatnością składek członkowskich za okres od 6 do 12 miesięcy,
a na początku grudnia biuro na moją prośbę wysłało 25 upomnień, 50 wezwań do zapłaty
i 11 wezwań ostatecznych tym, którzy zalegali 12 i więcej miesięcy. Akcja wysyłania powyżej
wymienionych pism przyniosła skutek, gdyż wpływy ze składek wyniosły 619 460,71 zł, 1 osoba
straciła PWZ i w związku z powyższym została skreślona z rejestru lekarzy weterynarii, 1 lekarz
weterynarii, na dzień 31.12.2020 roku nie miał ukończonego procesu administracyjnego
(uchwała o utracie PWZ i skreśleniu z rejestru nie jest ostateczna), a 4ch lekarzy weterynarii na
koncie ma zadłużenie ponad 12to miesięczne. (dane z bazy .WETFIN).
Ogólnie budżet udało nam się dobrze opracować, jak również racjonalnie i stosownie do
okoliczności wydatkowaliśmy pieniądze. Ze względu na stan epidemii ograniczone zostały
spotkania w siedzibie izby – posiedzenia Rady były zdalne, biuro pracowało też w systemie
zdalnym lub hybrydowym, tak więc zaplanowane wydatki na delegacje zostały wykonane w
71%, a koszty na zakup materiałów i usług dotyczących utrzymania biura w 82 %. Zaskoczeniem
okazała się dystrybucja paszportów, gdyż wpływ był znacznie wyższy niż zaplanowany o ponad
50 tys. zł., a co za tym idzie koszty związane z zakupem druków i wysyłką paszportów (ze
względu na pandemię ograniczona była możliwość odbioru druków w siedzibie Izby). Wyniosły
one 152 tys., co stanowi 121,64% zaplanowanych wydatków.
Wpływy z tytułu opłat za rejestrację nowych zlz-tów były bez mała takie jak
zaplanowaliśmy, natomiast z tytułu zmian w regulaminach zlz były wyższe o zaledwie 1 400 zł.
Co do wydatków, oczywistym jest, że w 2020 roku nie zorganizowaliśmy obchodów
Święta Lekarzy Weterynarii, Zjazd odbył się w trybie zdalnym, ale nie bezkosztowo (listami

poleconymi były wysłane materiały, a informatyk musiał zorganizować nam platformę), do
marca zdążyliśmy dofinansować szkolenia z chorób zwierząt egzotycznych, a delegacja Śl.I.LW. uczestniczyła w obchodach 100-lecia pierwszego Zjazdu Lekarzy Weterynarii,
zorganizowanych w Sali Balowej zamku Królewskiego w Warszawie. Z ogromnym żalem, ale
i zrozumieniem musieliśmy odwołać zaplanowaną (i zapiętą na ostatni guzik) na długi weekend
majowy, wycieczkę do Wilna i Kowna. Na szczęście zwrócone zostały nam wszystkie wpłacone
zaliczki, a my zwróciliśmy wpłaty wniesione przez zapisanych chętnych.
Ostatecznie rok 2020 zamknęliśmy dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 214 543,06 zł.
Teraz kilka słów o roku 2021, gdyż czuję się za niego odpowiedzialny, a przynajmniej za
te 8 miesięcy.
Ze względu na ogłoszoną epidemię i niemożność zorganizowania Zjazdu w marcu 2021 roku
Rada Śl.I.L-W. na posiedzeniu 30.03.2021 uchwałą 1692/VII/2021 uchwaliła prowizorium
budżetowego na rok 2021 i wysokości składki członkowskiej od IV 2021 roku.
Na podstawie wykonania budżetu za okres od I do VI 2021 przygotowanego przez biuro
rachunkowe, oraz przy proponowanej niezmienionej składce w wysokości 45 zł przygotowałem
projekt budżetu na rok 2021 i proponuję, ze względu na fakt, iż nie mamy pewności, że uda się
zorganizować kolejny Zjazd w marcu przyszłego roku przyjąć także projekt budżetu na rok 2022,
by nowy Prezes i Rada mogli swobodnie funkcjonować. Propozycja Rady jeżeli chodzi o wpływy
wynosiła 1 032 000 zł i na tym samym poziomie wydatki, choć ośmioletnie doświadczenie
pozwala mi założyć i tym razem dodatni wynik finansowy.
Jeżeli chodzi o długo oczekiwany, dyskutowany i bardzo potrzebny remont siedziby (remont
i wymiana podłóg, schodów, elewacji, malowanie ścian i sufitów, remont łazienki na parterze,
modernizacja wejścia do biura) i zakup nowego wyposażenia – meble, klimatyzacja, nowe
oświetlenie, drzwi wejściowe, brama wjazdowa, piec CO – zostało to wszystko sfinansowane ze
zgromadzonego, bardzo dużego funduszu zapasowego, na którym gromadziliśmy nasze
dotychczasowe wypracowane zyski. Zgromadziliśmy tam około milion złotych, a koszt całego
remontu wyniósł: 303 239,33. zł.
Kończąc sprawozdanie chcę bardzo podziękować wszystkim, w tym Paniom pracującym
w Biurze Izby za pomoc w pełnieniu funkcji skarbnika i każdą inną pomoc kiedy o to prosiłem.
Dziękuję za uwagę i proszę o przyjęcie sprawozdania.
Zbigniew Krysztofiak- Skarbnik Śl.I.L-W.

