
Sprawozdanie Okręgowej Komisji Rewizyjnej – 2018 r. 

Podstawą działania Okręgowej Komisji Rewizyjnej jest Regulamin Organizacji 

i Trybu Działania OKR OIL w Warszawie z dnia 17 grudnia 2014 r.  

Pierwsze posiedzenie OKR VIII kadencji odbyło się w dniu 26 kwietnia 2018r.  w 

siedzibie OIL w Warszawie, ul. Puławska 18. W  I posiedzeniu uczestniczyła dr 

Ewa Miękus-Pączek – przedstawicielka OKW i mec. Sebastian Stykowski. 

Dokonano wyboru przewodniczącej OKR, którą została lek. dent. Elżbieta 

Latoszek-Banasiak oraz wiceprzewodniczących i sekretarza. W związku z 

wątpliwościami co do prawidłowości wyborów zobowiązano dr Ewę Miękus-

Pączek do wystosowania pisma z zapytaniem o prawidłowość dokonanych 

wyborów członków prezydium OKR.  Po Nadzwyczajnym Okręgowym Zjeździe 

Lekarzy  w Warszawie na następnym posiedzeniu OKR, które miało miejsce w 

dniu 6 lipca 2018 r. dokonano uzupełnienia składu prezydium. 

Skład Prezydium: 

1. Przewodnicząca – Elzbieta Latoszek-Banasiak, lek. dent. 

2. Wiceprzewodnicząca -  Anna Popis-Witkowska, Lek. dent 

3. Wiceprzewodniczący - Michał Głogowski, lek. 

4. Sekretarz - Patryk Kiljan, lek.   

1. OKR odbyła w  roku 2018  – 7  

                                    2019 – 4,  w tym 1 Nadzwyczajne. 

Wszystkie  posiedzenia odbyły się w składzie zapewniającym kworum. 

2. W okresie sprawozdawczym podjęto uchwały powołania następujących  

Zespołów Kontrolnych ds.: 

a) Kontroli Komisji  lekarzy dentystów i Mazowieckich Spotkań  

Stomatologicznych; 

b) Kontroli Komisji ds. emerytów i rencistów; 

c) Kontroli ewidencji  ekwiwalentów urlopowych działaczy  

   funkcyjnych  minionej kadencji;  

 d) Kontroli administracji i koszty utrzymania Izby;  

e) Kontroli   zakupu, amortyzacji i  zużycia samochodu służbowego OIL za rok  

   2018; 

 

   



3. Podjęto 3 Apele : 

a) dot. przeprowadzenia audytu zewnętrznego w przedmiocie 

    wykonywanych prac budowlanych w Izbie w latach 2016-2018; 

b) dot. funkcjonowania finansowo-gospodarczego Izby za ubiegłą kadencję; 

c) dot. udostępnienia sprawozdania finansowego za rok 2017 oraz  

    rachunku zysków i strat wraz z bilansem za I-III kwartały 2018 r, 

3. Powołane Zespoły Kontrolne przeprowadziły 3 kontrole (w jednym 

przypadku nastąpiła zmiana członków zespołu ze względu na śmierć kol. 

Adama Galewskiego), zakończone Wnioskami. Protokoły z 

przeprowadzonych kontroli znajdują się w zasobach OKR; jeden Zespół 

kontrolny zwrócił się o uzupełnienie danych niezbędnych do opracpwania 

protokołu. Pozostałe kontrole są w toku. 

4. OKR wystąpiła z pismem do OKW w związku z rezygnacją kol. Krzysztofa 

Romanowskiego z członkostwa w Komisji Rewizyjnej oraz w związku ze 

śmiercią kol. Adama Galewskiego  o przeprowadzenie ponownych wyborów 

uzupełniających. Zgodnie z Regulaminem OKR i OKW wybory nastąpią 

podczas OZL w miesiącu kwietniu 2019 r. 

5. Przewodnicząca OKR uczestniczyła w posiedzeniach ORL, Prezydium ORL  i w 

cyklicznych spotkaniach Komisji ds. lekarzy dentystów.   

6. Członkowie OKR uczestniczyli w 2  szkoleniach  z zasad kontroli finansowej, 

które miały miejsce na terenie siedziby OIL.  

7. Cztery osoby: R. Sawicki, M. Głogowski, E. Latoszek-Banasiak oraz A. Popis-

Witkowska uczestniczyło w kursach z zakresu sprawozdawczości finansowej, 

rachunkowości od podstaw i finansów w Szkole Wyższej im. Leona 

Koźmińskiego.  Uczestnicy uzyskali Świadectwa ukończenia szkolenia. 

Okręgowa Komisja Rewizyjna realizuje założenia zgodnie  z zapisami zawartymi 

w  Regulaminie Organizacji i Trybu Działania. 

 

        Przewodnicząca 

       Okręgowej Komisji Rewizyjnej  

 

       Elżbieta Latoszek-Banasiak                                       


