
SPRAWOZDANIE SKARBNIKA ŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKO-WETERYNARYJNEJ ZA 
ROK 2019 

SZANOWNE KOLEŻANKI I SZANOWNI KOLEDZY DELEGACI NA ZJAZD 
SPRAWOZDAWCZY ŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKO WETERYNARYJNEJ 

 

2019 rok to trzeci rok pełnienia przeze mnie funkcji skarbnika w Radzie Śląskiej Izby 
Lekarsko-Weterynaryjnej. Wypełniając swój obowiązek, staję przed Państwem aby przedstawić 
sprawozdanie z wykonania budżetu za ubiegły rok. 

Budżet Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej na rok 2019 określony został w uchwale nr 
8/2019 z dnia 16.03.2019 r., nieznacznie zmodyfikowany uchwałą Rady Śl.I.L-W. nr 
1143/VII/2019 z dnia 12.12.2019 r.  

W 2019r. zaplanowano, że wpływy do budżetu wyniosą nieco ponad 972 tys. zł. 
Zaplanowany budżet bilansował przychody z kosztami. Na koniec 2019r. wpływy wyniosły 
1 074 101,20 zł., o 102 051,20 zł. więcej niż planowano, co stanowiło 110,50 % zaplanowanych 
przychodów. Spowodowane było to przede wszystkim niedoszacowaniem ilości absolwentów, 
którzy zarejestrowali się w naszej Izbie – było ich 80, a my zakładaliśmy, na podstawie 
poprzednich lat,  45. Jest to efekt działających nowych uczelni – w sumie aż siedem uczelni 
(Wrocław, Lublin, Olsztyn, Warszawa i nowe Kraków, Poznań i Bydgoszcz) wypuściły w roku 
2019 absolwentów Medycyny Weterynaryjnej. 

Na wzrost wpływów do budżetu wpłynęła wysoka ściągalność składek członkowskich.  
W 2019 roku wysłano z biura, na mój wniosek: 424 przypomnień, 34 wezwań do zapłaty  
i 48 wezwań ostatecznych. Ponadto: 185 informacji dotyczących wysokości składki do osób 
płacących od dłuższego czasu inną kwotę niż 45 zł (42 lub nawet 38 czy 35 zł)  
i mających w związku z tym niedopłatę w opłacaniu składek – niby płacą regularnie, ale….  
W rezultacie na koniec 2019r. zaledwie 9 lekarzy weterynarii miało zadłużenie powyżej 12 m-cy, 
czyli jak widać akcja wysyłania powyżej wymienionych pism przyniosła skutek, a ogółem, 
uwzględniając wpłaty do 31.12.2019 r., zadłużenie członków wobec Śląskiej Izby lekarsko-
Weterynaryjnej wynosiło w ostatnim dniu roku 2019 - 78 671,90 zł (dane z bazy .WETFIN). 

Również w dziedzinie dystrybucji paszportów nastąpiło nieznaczne niedoszacowanie – 
wpływ był wyższy niż zaplanowany o 42 200,00 zł. Wpływy z tytułu opłat za rejestrację nowych 
zlz-tów były niższe od prognozowanych o 4 300 zł, natomiast z tytułu zmian w regulaminach zlz 
były wyższe, ale o zaledwie 500 zł. Bardzo wysokie niedoszacowanie (wykonanie 219,92 %) 
stwierdzam w dziale odsetki bankowe (OKO). Wynika to z niezrealizowanych jeszcze planów 
wydatkowania zgromadzonych oszczędności. Jednak jest ono niższe niż w roku ubiegłym (o 
150,85%) Z kolei pozycja dotycząca zwrotów kosztów sądowych i kosztów upomnień wygląda 
zdecydowanie lepiej jak w zeszłym roku – wykonanie budżetu 97,39 % (w zeszłym roku było to 
46,75%).  

Tyle jeśli chodzi o wpływy. Teraz parę słów o wydatkach. 



 

Zaplanowano, że koszty związane z całością działalności całej Izby się zbilansują  
i wyniosą również nieco ponad 972 tys. zł. Dzięki bardzo racjonalnemu i oszczędnemu 
gospodarowaniu powierzonymi pieniędzmi, w części dotyczącej wydatków ostateczny bilans 
wynosi 936 372,05zł, co stanowi 96,33% planu. Szczegóły dotyczące wykonania budżetu 
znajdują się w protokole Komisji Rewizyjnej.  

Rok zamknęliśmy dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 137 729,15 zł. 

Kończąc sprawozdanie chcę bardzo podziękować 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.  


