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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI FINANSOWEJ 

WIELKOPOLSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ ZA 2022 ROK 

 

W 2022 roku Komisja Finansowa obradowała w dwóch składach. Skład Komisji w VIII 

kadencji: przewodniczący dr n. med. Jerzy Skrobisz, członkowie: lek. Michał Dopierała, 

dr n. med. Stanisław Dzieciuchowicz, lek. Marian Furmaniuk, lek. dent. Łucja Kasior, lek. Piotr 

Nowak. Skład Komisji IX kadencji: przewodniczący: lek. Marcin Karolewski, członkowie: 

dr n. med. Stanisław Dzieciuchowicz, lek. dent. Renata Jarczyńska-Kaczmarek, lek. Piotr 

Kalkowski, lek. Patryk Kraiński, lek. dent. Łucja Kasior, lek. Karol Lubarski, lek. Kasper 

Marciniak, lek. Piotr Pisula, lek. Robert Rewekant, lek. Filip Zerbst. 

Komisja Finansowa Wielkopolskiej Izby Lekarskiej obradowała  w roku 2022 r. 

sześciokrotnie. Pierwsze posiedzenie Komisji odbyło się w dniu 3 lutego 2022 roku.  W czasie 

posiedzenia Komisja pozytywnie zaopiniowano projekt budżetu na rok 2022 r. Poruszono temat 

wzrostu cen energii i konieczności zapewnienia z tego tytułu większej ilości środków 

w budżecie WIL.  

Kolejne posiedzenie odbyło się już składzie Komisji IX kadencji w dniu 6 maja 2022 r. 

Na spotkaniu wybrano wiceprzewodniczącego oraz sekretarza Komisji. Omówiono również 

projekt regulaminu  Komisji oraz uchwały dotyczące gospodarki finansowej WIL. 

Trzecie posiedzenie odbyło się w dniu 9 sierpnia 2022 r. Komisja pozytywnie 

zaopiniowała wykonanie budżetu WIL za I półrocze 2022 r. Omówiono również proponowany 

Regulamin Komisji i proponowane zmiany w uchwale o gospodarce finansowej WIL. 

Następne posiedzenie Komisji odbyło się 6 września 2022r.  W czasie posiedzenia 

ponownie dyskutowano nad proponowanymi zmianami do uchwały o gospodarce finansowej 

WIL. Podjęto decyzję o przekazaniu projektu uchwały do oceny Skarbnika ORL WIL 



 

lek. Michała Dopierały oraz do Komisji ds. Legislacji (prośba o ocenę poprawność przepisów 

prawnych).  

Piąte spotkanie odbyło się 18 października 2022 r.  Komisja pozytywnie zaopiniowała 

wykonanie budżetu od stycznia do września 2022 r.  Komisja wystosowała również stanowisko 

w sprawie podwyższenia składki członkowskiej na rzecz samorządu lekarzy i lekarzy 

dentystów. Podczas posiedzenia analizowano wysokość składki członkowskiej i potrzeb 

budżetowych na rok 2023 r. 

Ostatnie spotkanie Komisji odbyło się 12 grudnia 2022 r. Komisja omówiła projekt 

budżetu WIL na rok 2023r. Na pytania dot. preliminarza budżetu odpowiadała obecna na 

spotkaniu Główna Księgowa mgr Ewelina Kaczmarzewska oraz Skarbnik ORL WIL lek. 

Michał Dopierała. Komisja dyskutowała również nad Regulaminem wynagradzania 

pracowników, w tym temacie nie podjęto ostatecznie decyzji i przełożoną dalszą dyskusję na 

spotkanie w nowym roku 2023 r. 
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