
                           SPRAWOZDANIE  OKRĘGOWEJ  KOMISJI  REWIZYJNEJ  

                                                           ZA ROK 2012 

 

      W roku 2012 odbyło się 8 posiedzeń plenarnych OKR oraz dodatkowo odbywały się 

także posiedzenia Prezydium OKR . Komisja pracowała w niezmienionym składzie w sto-

sunku do ubiegłego roku. Frekwencja całej OKR wyniosła za cały rok  80,55%. W ciągu 

całego roku 2012 Przewodniczący OKR brał  udział  prawie we wszystkich    

posiedzeniach Rady ŁOIIB oraz tak samo w  posiedzeniach Prezydium Rady ŁOIIB .  

Przed XI Okręgowym Zjazdem ŁOIIB od początku roku działalność OKR była głównie 

poświęcona przeprowadzanym kontrolom , które wykonaliśmy  w liczbie 9.  

Były to:   

1. Kontrola działalności Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej.  

2. Kontrola działalności Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego. 

3. Kontrola Biura ŁOIIB w zakresie spraw administracyjno-porządkowych. 

4. Kontrola Biura ŁOIIB w zakresie finansowym podzielona na  pierwszą i drugą część 

kontroli.  

5. Kontrola działalności Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej.  

6. Kontrola ŁOIIB w zakresie prawidłowości zarządzania majątkiem za rok 2011. 

7. Kontrola działalności finansowej i realizacji budżetu ŁOIIB za rok 2011. 

8. Kontrola realizacji uchwał Rady i wniosków zjazdowych podjętych w roku 2011. 

9. Kontrola sytuacji dochodowej, majątkowej i finansowej ŁOIIB na podstawie 

przedstawionego sprawozdania finansowego.      

           W okresie przed Zjazdem Przewodniczący OKR wziął udział w posiedzeniu KKR w 

Warszawie w  dniu 17  stycznia  2012 roku . Przed Zjazdem przedstawiciel OKR wziął 

udział w pracach zespołu , który wyłonił firmę ( Biegłego Rewidenta ) mającą opracować 

raport i opinię z badania sprawozdania finansowego ŁOIIB za rok 2011 . Inny 

przedstawiciel OKR był członkiem zespołu organizującego XI Zjazd Sprawozdawczy 

ŁOIIB . Na podstawie wyników w/w kontroli oraz sprawozdań wszystkich organów 

Przewodniczący OKR sporządził sprawozdanie z działalności całej ŁOIIB za rok 2011 , w 

którym zostało także ujęte sprawozdanie OKR . Ww. sprawozdanie zostało uchwałą 

zaakceptowane na ostatnim przed Zjazdem posiedzeniu OKR . Na Zjeździe  

Przewodniczący OKR najpierw przedstawił w/w sprawozdanie delegatom , a potem na 

podstawie wcześniejszych uchwał OKR wystąpił do Zjazdu o : przyjęcie wykonania 

budżetu Izby za rok 2011 , zatwierdzenie przedłożonego sprawozdania finansowego za 

rok 2011 , przeznaczenie osiągniętego zysku netto na zwiększenie funduszu własnego  
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( w jednej uchwale ) oraz w następnej uchwale o udzielenie absolutorium dla                                    

Rady ŁOIIB za rok 2011 . Zjazd obie uchwały przyjął .  

       Po Zjeździe w maju przygotowaliśmy i przekazaliśmy KKR kompleksową informację 

dotycząca zarówno naszych działań w roku 2011 , jak i sytuacji finansowej  ŁOIIB .  

      W drugiej połowie czerwca oraz w lipcu OKR przeprowadziła  kontrolę  w zakresie 

zgodności przeprowadzonego postępowania Rady ŁOIIB w odniesieniu do robót 

modernizacyjnych instalacji elektrycznej i teletechnicznej w budynku Izby z regulaminem 

dokonywania zakupów, zlecenia dostaw i świadczenia usług obowiązującym w PIIB  . 

Kontrola została zakończona przekazaniem Radzie protokołu z wnioskami i zaleceniami.  

       W sierpniu OKR dokonała zgłoszenia 15  kolegów i działaczy innych organów Izby do  

Złotej Odznaki Honorowej PIIB oraz 6 osób  do Srebrnej Odznaki j.w. . Przyjęto w tym 

celu uchwałę na posiedzeniu plenarnym w dniu 26 lipca  2012 . W październiku w dniach 

05-07 w/w miesiąca wzięliśmy udział w szkoleniu dla wszystkich członków OKR 

zorganizowanym w Muszynie Złockiem przez Krajową Komisję Rewizyjną . Po szkoleniu 

przygotowaliśmy  dla  KKR PIIB naszą opinię w odniesieniu do przedłożonego w czasie 

szkolenia do zaopiniowania projektu instrukcji kontroli . 12 października członek OKR 

został odznaczony Srebrną Odznaką Honorową PIIB w czasie Święta Budowlanych .  

      W listopadzie przygotowaliśmy  i przekazaliśmy kol. Skarbnikowi opinię OKR  w 

odniesieniu do projektu korekty budżetu ŁOIIB za rok 2012 a także opinię do projektu 

budżetu ŁOIIB na rok 2013.  Drugi członek OKR otrzymał Srebrną Odznakę Honorową 

PIIB w dniu 6.12.2012 r.  

       Za rok 2012 OKR przeprowadziła kontrole w lutym , marcu i na początku kwietnia 

bieżącego roku . Łącznie było to 9 kontroli zgodnie z ich poniższym wykazem : 

1. Kontrola działalności Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej.  

2. Kontrola działalności Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego. 

3. Kontrola działalności Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej. 

4. Kontrola Biura ŁOIIB w zakresie spraw administracyjno-porządkowych. 

5. Kontrola Biura ŁOIIB w zakresie umów.  

6. Kontrola ŁOIIB w zakresie prawidłowości zarządzania majątkiem w roku 2012. 

7. Kontrola działalności finansowej i realizacji budżetu ŁOIIB za rok 2012. 

8. Kontrola realizacji uchwał Rady i wniosków zjazdowych podjętych w roku 2012. 

9. Kontrola sytuacji dochodowej , majątkowej i finansowej ŁOIIB na podstawie 

sprawozdania finansowego.  

W kontrolach zostały  uwzględnione  wyniki badania sprawozdania finansowego 

przeprowadzonego przez Kancelarię Biegłych Rewidentów „ Czupryniak i Wspólnicy” Sp. 
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z o. o. w Łodzi . Ww. Kancelaria została wyłoniona w wyniku prac zespołu  z udziałem 

przedstawiciela Komisji Rewizyjnej.  Inny przedstawiciel OKR brał udział w pracach przy 

organizacji XII Zjazdu ŁOIIB. Ocenie pracy wszystkich organów Izby poświęcono oprócz 

kontroli 4 posiedzenia plenarne Okręgowej  Komisji Rewizyjnej , przeprowadzone w 

bieżącym  roku przed XII Zjazdem . Z uwzględnieniem powyższych działań  Okręgowa 

Komisja Rewizyjna przedstawia niniejsze sprawozdanie i zgłasza się do oceny XII  Zjazdu 

Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa . 

 

                Opinia w odniesieniu do poszczególnych organów Izby na podstawie 

                                     ich sprawozdań oraz wyników kontroli OKR.  

 

 1.Rozliczenie wniosków uchwały XI Zjazdu ŁOIIB będących w kompetencji Rady.   

Wniosek nr 3:  „Powołać obwodowy Zespół Członkowski w obwodzie nr 9”.  

Wniosek odrzucony przez Radę ze względu na  realizację postulowanych działań przez 

Okręgową Radę ŁOIIB i placówki terenowe w Bełchatowie i Wieluniu. 

Wniosek nr 4 : „Utworzyć listę rzeczoznawców budowlanych członków ŁOIIB i 

umieścić ją na stronie ŁOIIB, podział na branże budowlane, łatwiejszy kontakt z 

rzeczoznawcami” . 

Realizacja: wniosek przyjęty i zrealizowany uchwałą Rady Nr 2169/III z dnia 31.08.2012 , 

zmieniony uchwałą Rady Nr 2361/III z dnia 6.12.2012 r. Lista rzeczoznawców 

budowlanych jest umieszczona na stronie internetowej ŁOIIB już przez około 6 miesięcy.  

Wniosek nr 5:  „Powołać Zespół ds. współpracy z zagranicą w ŁOIIB” . 

Realizacja: przyjęty i zrealizowany uchwałą Rady nr 2665 /III z dnia 14 marca 2012 r.  

Wniosek nr 7:  „Ustanowienie w ŁOIIB komórki rzecznika patentowego ” 

Realizacja: Wniosek wykracza poza  ustawowe zadania samorządu zawodowego. Na 

wniosek Prezydium Rady wykonano następujące działania w zakresie patentowania  

i ochrony własności intelektualnej: - publikacja w Kwartalniku Łódzkim nr IV/2012 

wywiadu z Dziekanem Okręgu Łódzkiego Polskiej Izby Rzeczników Patentowych mgr inż. 

J. Dziubińską pt. „ Jak chronić własność intelektualną ?” , organizacja szkolenia w dniu 20 

listopada 2012 r. pt. „ Ochrona własności intelektualnej w działalności inżyniera; kategorie 

ochronne i procedury ”. 

Wniosek nr 14: „ Spowodować nowelizację Uchwały nr 9/III z dnia 28 kwietnia 2010 

Rady ŁOIIB w części dot. szkolenia w ten sposób, że szkolenia organów dokonują 

adwokaci, radcowie prawni na podstawie umów zleceń, umów o dzieło, szkolenia w 

placówkach terenowych dla osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w 

budownictwie realizują pracownicy Działu Prawnego ŁOIIB ” 
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Realizacja: Rada w powyższej sprawie podjęła uchwałę Nr 1881/III z dnia 14 czerwca 

2012 r. Powyższa uchwały Rady jest realizowana.  

Wniosek nr 15: „ Rozszerzenie zakresu szkoleń o tematykę związaną z 

budownictwem kolejowym:projektowanie i budowa układów torowych i urządzeń  

technicznych związanych z budową torów, nowelizacja przepisów o tematyce jw. z 

zakresu budowy linii, stacji i linii metra, nowości w systemach i urządzeniach 

pomiarowych torów, rozjazdów, obiektów inżynierskich skrajni, geometrii i 

nośności podtorza” 

Realizacja: W związku ze specjalistycznym charakterem szkolenia i niewielką grupą  osób 

zainteresowanych przedmiotową tematyką wśród członków ŁOIIB , wniosek przekazano 

za pośrednictwem Zespołu Rady ds. Doskonalenia Zawodowego do Komisji ds. 

Ustawicznego Kształcenia przy Radzie Krajowej PIIB w celu organizacji wspólnego 

szkolenia dla innych okręgowych izb. 

Wniosek nr 17: „ Rozszerzyć ilość dotowanych czasopism o inne, związane z 

budownictwem, np. „Murator”, „Architektura” . 

Wniosek odrzucony ze względu na to, iż ww. czasopisma są periodykami o charakterze 

niezawodowym, posiadają walor ogólny i informacyjny.   

Ww. wnioski zostały więc w zakresie własnych kompetencji załatwione przez Radę ŁOIIB 

za wyjątkiem odrzuconego wniosku nr 17.  

2.Rada ŁOIIB 

Ogółem w  roku 2012 przyjęto 916 uchwał Rady w tym uchwał członkowskich 860. 

Prezydium Rady przyjęło 30 uchwał wszystkich zatwierdzonych odpowiadającymi im 

uchwałami Rady. Realizację poszczególnych uchwał merytorycznych  sprawdzono w 

ramach oddzielnej kontroli przeprowadzonej przez OKR . Jeśli chodzi o realizację uchwał 

Rady -  wystąpiły istotne zastrzeżenia tylko w odniesieniu do : terminów zawierania umów 

i przyjmowania faktur w stosunku do odpowiednich uchwał Rady( nie powinny być 

wyprzedzające ) . 

Odbyły  się 4 posiedzenia Rady oraz oprócz nich 6 posiedzeń samego Prezydium . 

Frekwencja na posiedzeniach Rady była równa 81,53 %. 

Na ww. posiedzeniach zajmowano się  następującymi sprawami :  przyjmowano ustalenia  

i informacje dotyczące  spraw finansowych i  realizacji budżetu,  przyjmowano uchwały 

związane z bieżącą działalnością Izby, dyskutowano na temat spraw związanych z 

doskonaleniem zawodowym członków, ustalano sposoby realizacji wniosków własnego 

zjazdu oraz skierowanych do okręgowych rad przez Krajowy Zjazd PIIB. 
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Zajmowano się  ponadto  sprawami codziennego funkcjonowania Izby, stanem 

technicznym budynku, majątkiem i wyposażeniem siedziby Izby, kontrolą właściwego 

funkcjonowania biura i innymi dotyczącymi samorządu. Przeprowadzano również 

akceptację uchwał Prezydium Rady ŁOIIB .   W ubiegłym roku przez cały czas działały 

następujące zespoły Rady :  

- Zespół Rady ds. członkowskich 

- Zespół Rady ds. doskonalenia zawodowego 

- Zespół Rady ds. działalności samopomocowej  

- Zespół Rady ds. prawno-regulaminowych , etyki i ochrony zawodu 

- Zespół Rady ds. zamówień publicznych  

- Zespół Rady ds. konkursów , odznaczeń i wyróżnień  

- Zespół  ekonomiczno-finansowy 

Ważniejsze osiągnięcia Rady w roku 2012 to: realizacja przychodów Izby ponad plan, 

natomiast zmniejszenie kosztów do 96%,  obchody jubileuszu 10-lecia istnienia ŁOIIB, 

stworzenie   portalu członkowskiego w zakresie pobierania materiałów szkoleniowych 

oraz rejestracji udziału w szkoleniach, dalszy rozwój w odniesieniu do organizowanych 

szkoleń dla członków Izby, których odbyło się w ubiegłym roku 57, rozszerzenie 

możliwości dofinansowania udziału w konferencjach i płatnych kursach o kursy języków 

obcych z elementami technicznymi.  

Na podstawie przeprowadzonych kontroli ustaliliśmy, że  w roku 2012 Rada właściwie 

wywiązała się z nałożonych obowiązków i zrealizowała zadania z nimi związane.   

 3.Prezydium Rady  ŁOIIB  

W roku 2012 Prezydium Rady uzyskało 90 % frekwencję na  odbytych 6 posiedzeniach, 

na których  podjęto łącznie  30 uchwał . 

W czasie posiedzeń poruszano sprawy o następujących zakresach tematycznych :  

członkowsko – organizacyjne , finansowo-gospodarcze , udzielania zapomóg członkom  

organizacji , organizowania oraz koordynowania szkoleń  i kursów ,  realizacji zaleceń 

pokontrolnych Komisji Rewizyjnej . Zajmowano się także sprawami odznaczeń oraz  

uroczystości poświęconych pamięci zmarłych członków . Praca Prezydium  

wychodziła naprzeciw oczekiwaniom  członków Izby . Uchwały podjęte przez Prezydium 

były akceptowane przez Radę jej uchwałami na najbliższych posiedzeniach Rady .  

Komisja Rewizyjna  pozytywnie ocenia działalność Przewodniczącego Rady  

oraz całego Prezydium w zakresie funkcjonowania Izby wraz  z  Biurem . Szczególne 

osiągnięcia   to:  obchody jubileuszu 10-lecia naszej Izby, właściwa realizacja budżetu 

ŁOIIB w roku 2012 , rozszerzenie możliwości dofinansowania udziału w konferencjach i 
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płatnych kursach , stworzenie   portalu członkowskiego ułatwiającego korzystanie za 

szkoleń. 

4.Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna  

W roku ubiegłym w dalszym ciągu głównym zadaniem Komisji Kwalifikacyjnej było  

prowadzenie postępowań kwalifikacyjnych oraz przeprowadzanie egzaminów na 

uprawnienia budowlane a także wydawanie decyzji o ich nadaniu względnie odmowie 

nadania. Innym zadaniem była obsługa członków Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów 

Budownictwa w zakresie interpretacji posiadanych uprawnień budowlanych oraz 

interpretacji przepisów prawa w w/w aspekcie.  

W zakresie rejestracji książek praktyki zawodowej przyjęto ich 699 szt. Egzamin na 

uprawnienia zdało łącznie 235 osób.  Udzielono odpowiedzi i dokonano w 2012 roku 58 

interpretacji posiadanych uprawnień. Łącznie zarejestrowano 1581 pism przychodzących 

i 559 pism wychodzących. W czasie kontroli OKR stwierdzono w OKK  wzorowy porządek 

i przejrzystość w przedstawionych dokumentach oraz należyte zabezpieczenie 

przechowywanych dokumentów. 

5. Okręgowi Rzecznicy Odpowiedzialności Zawodowej    

Na podstawie na początku bieżącego roku przeprowadzonej kontroli działalności tego 

organu Izby - w roku 2012 stwierdziliśmy jego prawidłową pracę w ww. okresie . 

Postępowania były prowadzone terminowo . W omawianym okresie rozpatrywano 22 

sprawy . W postępowaniu dyscyplinarnym obwiniony  członek  Izby mógł i nadal może 

uzyskać pomoc prawną na życzenie .  

6. Okręgowy Sąd Dyscyplinarny  

W ubiegłym roku Sąd zajmował się  24 sprawami . Na podstawie kontroli OKR 

stwierdziliśmy, ze praca tego organu w roku  2012 była bez zarzutu . Postępowania były 

prowadzono terminowo ,  sprawy były załatwiane prawidłowo . W sprawach dyscyplinar-

nych zgodnie z  przepisami , na żądanie członka Izby Sąd potrafił zapewnić obrońcę z 

urzędu . W postulatach w czasie kontroli sam Sąd zgłosił potrzebę powiększenia dla 

niego zakresu etatu dla Prawnika , który obsługuje OSD. 

7. Biuro Izby i Księgowość  

Na podstawie  Uchwały nr 2/III Prezydium Rady z dnia 01. 06. 2010 r. oraz Uchwały Rady 

nr 174/III z dnia 01 lipca 2010 r. w schemacie organizacyjnym ŁOIIB przewidziano 143/4 

etatu . W trakcie kontroli Biura za 2012 rok na koniec ubiegłego roku stwierdzono stan 

zatrudnienia 16 etatów  , ale w tym 2 osoby są na długotrwałych urlopach( 2 etaty) - jedna 

na wychowawczym , a druga na bezpłatnym ( nie obciążając funduszu płac Izby ) . 

Działalność Biura, czyli przede wszystkim obsługa członków Izby , obsługa organów Izby 
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a także podmiotów zewnętrznych - była prawidłowa . Analogicznie na pozytywną opinię 

zasługuje także Księgowość .    Z osiągnięć Biura w roku ubiegłym należy zauważyć 

zorganizowanie łącznie 57 szkoleń , sprawne działanie w zakresie działalności 

gospodarczej , które pozwoliło  osiągnąć naszej Izbie  miejsce w czołówce  wśród 

wszystkich Izb Okręgowych w kraju jeśli chodzi o przychody na jednego członka, sprawną 

obsługę wszelkich imprez i posiedzeń organów Izby .  Innym ważnym osiągnięciem Biura 

jest portal członkowski umożliwiający między innymi uzyskiwanie materiałów 

szkoleniowych oraz zapisy na szkolenia. W bieżącym roku przeprowadzono 2 kontrole 

Biura za rok 2012:  

- kontrolę Biura w zakresie spraw administracyjno-porządkowych,  

- kontrolę Biura w zakresie umów .  

 Przeprowadzono także kontrolę Księgowości w zakresie prawidłowości zarządzania 

majątkiem . W trakcie pierwszej z w/w kontroli Biura  za rok 2012 we wnioskach OKR  

zwróciła uwagę na  : konieczność dokładniejszego prowadzenia rejestru dokumentów 

wypożyczanych z archiwum w tym stworzenia dodatkowego zapisu o celu wypożyczenia 

oraz zapewnienia zgodności z instrukcją kancelaryjną w zakresie wewnętrznego 

kwitowania odbioru pism lub aktualizacji instrukcji j.w. W drugiej z ww. kontroli nie 

stwierdzono rażących nieprawidłowości. Zalecono tylko, aby jeżeli brak jest imiennej 

pieczątki na umowie to  podpisać ją  w sposób czytelny oraz aby ujednolicić numerację 

umów o dzieło. Innych istotnych uwag w stosunku do Biura nie było .    

W stosunku do Księgowości OKR sformułowała  tylko wnioski pokontrolne  dotyczące  

konieczności zaprowadzenia  ewidencji ruchu środków trwałych oraz ustalenia  osób 

odpowiedzialnych materialnie za przekazany do użytkowania środek trwały. 

W trakcie natomiast kontroli działalności finansowej w odniesieniu do Księgowości  

stwierdzono prawidłowość prowadzenia  ksiąg rachunkowych ,  poprawność 

dokonywanych zapisów , a także ich powiązania z dokumentami bez zastrzeżeń . Aktywa 

trwałe ŁOIIB po odjęciu amortyzacji są warte 5 241 544,14 zł , natomiast kapitał własny 

4 801 774,98 zł . 

8. Gospodarka finansowa Izby  

Realizacja budżetu na rok 2012 . 

 W  okresie od 1 stycznia 2012 do XI Zjazdu podstawę działalności finansowej naszej  

Izby stanowiło prowizorium budżetowe  uchwalone przez naszą Izbę w dniu Uchwałą 

Rady  nr 1443/III z dnia 8.12.2011 .Wielkość wpływów  oraz wydatków z lokatą  została 

zaplanowana na 2 600 000 zł  .  Na XI Zjeździe delegaci zatwierdzili budżet z wpływami  

 i także wydatkami na rok 2012 w wysokości 2 600 000  zł .  W trakcie trwania roku 
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obrachunkowego Izba nasza była zmuszona dokonać korekty budżetu . Nastąpiło to 

uchwałą Rady z dnia 06.12.2012 nr 2357 /III . Wielkość  przychodów została podniesiona 

do kwoty 2 605 000 zł , natomiast  wydatków uległa niewielkiemu zmniejszeniu do kwoty 

2 516 596,69  zł . Szereg pozycji uległo zmianie .  

Po stronie wpływów przychody z tytułu odsetek uległy   powiększeniu do 15 000  zł .  

W  odniesieniu do wydatków zmniejszeniu uległy pozycje :  

a) Poz. 3 i poz. 4 tak samo wydatki OSD  i OROZ  z 79 500 zł na 75 000 zł  

b) Poz. 6  działalność Komisji i Zespołów powołanych przez Radę  z 41 000 zł  na 40 000  

zł  

c) Poz. 14   działalność bieżąca Biura 647 000 zł  na  557 000  zł  

d) Poz. 15 koszty utrzymania budynku  z 250 000 zł na 220 000 zł 

e) Poz. 16 zakup środków trwałych , wyposażenia , wartości niematerialnych ze 182 000 

zł na 175 000 zł 

f) Poz. 17 działalność gospodarcza z 30 000 zł na 15 000 zł  

g) Poz. 18 rezerwa z 10 000 zł do 0  

Powiększone zostały następujące pozycje :  

a) Poz. 2 OKK z 333 500 zł na 350 000 zł  

b) Poz. 5 OKR z 66 500 zł na 72 000 zł   

c) Poz. 9  koszty organizacji Okręgowego Zjazdu z 20 000 zł na 21 596, 69 zł  

d) Poz. 11 koszty prenumeraty czasopism technicznych ze 148 000 zł na  165 000 zł  

e) Poz. 13 i 13a inne świadczenia na rzecz członków ŁOIIB oraz pozostałe wydatki 

statutowe łącznie z 40 000 zł na 88 000 zł  

 W odniesieniu do realizacji budżetu łączne przychody wyniosły 2 703 416,39   zł , co 

oznaczało przekroczenie planu o 3,78 %  , natomiast wydatki wyniosły 2 407 447,61  zł . 

co było równe oszczędności o 7,41  % . Wydatki nie zostały wykorzystane w pozycjach :  

a) Poz. 1 Rada i Prezydium  – 94,41 % planu  

b) Poz. 3 OSD  99,79 % planu  

c) Poz. 4 OROZ  95,37 % planu 

d) Poz. 5 OKR  92,77 % planu  

e) Poz. 6 działalność Komisji i Zespołów powołanych przez Radę 99,13 % planu 

f) Poz. 7 działalność Placówek Terenowych 50,85 % planu  

g) Poz. 10 działalność szkoleniowa 72,82 %planu  

h) Poz. 11 prenumerata czasopism technicznych 96,85 % planu 

i)  Poz. 12 działalność samopomocowa 59,43 % planu  

j)  Poz. 13 i 13a inne świadczenia na rzecz członków ŁOIIB  oraz  pozostałe wydatki 
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statutowe odpowiednio 88,42 % i 91,65 % planu. 

k) Poz. 14 i 15 działalność bież. Biura i koszty utrz. Budynku 94,65% i 92,65% planu 

l) Poz. 16  zakup śr. trwałych, wyposaż , wart. niemater. i poz. 17  dział. gosp. 

odpowiednio 87,94% i 69,36% planu.     

Przekroczenie planu wystąpiło w następujących pozycjach :  

poz. 2 OKK  – 109,84 % planu i  poz. 8  wydawnictwa własne ŁOIIB  – 116,11 % planu.  

Ogółem realizacja budżetu w ostatecznej wersji przyniosła oszczędność( wynik dodatni)   

w wysokości 109 149,08  zł . 

Sprawozdanie finansowe  , płynność finansowa  

W sprawozdaniu finansowym za rok  2012 przychody i koszty ujmowane są zgodnie z 

zasadą memoriału tj. w roku obrotowym, którego dotyczą niezależnie od terminu 

otrzymania lub dokonania płatności .ŁOIIB prowadzi ewidencję kosztów w układzie 

rodzajowym i kalkulacyjnym oraz sporządza rachunek zysków i strat w  wariancie 

porównawczym.  Wartości te ujmuje się w księgach według cen ich nabycia lub kosztów 

poniesionych na ich wytworzenie.  Do amortyzacji środków trwałych stosuje się metodę 

liniową . Rozpoczęcie amortyzacji liczonych wg w/w stawek następuje w miesiącu 

następnym po miesiącu przyjęcia środka trwałego  do użytkowania. Stawki amortyzacyjne 

ustalane są na poziomie stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób 

prawnych.  Należności w momencie ich powstania wycenia się według wartości 

nominalnej wynikającej z dokumentu księgowego. Zobowiązania ujmuje się w księgach 

rachunkowych w kwocie nominalnej wynikającej z dowodu księgowego. W sprawozdaniu 

finansowym wielkość zobowiązań krótkoterminowych ŁOIIB na koniec roku 2012  w 

porównaniu do zobowiązań na koniec roku 2011  zmalała z  229 397,19 zł do 191 101,32 

zł po b. dużej ich wcześniej obniżce w ciągu roku 2011 (spłata kredytów).  

W roku 2012 nasza Izba uzyskała łączne przychody  w wysokości 2 706 601,74  zł tj. o 

1,6 % mniej , niż w roku poprzednim .  Źródło przychodów w roku ubiegłym stanowiły :  

- wpłaty składek członkowskich oraz wpisowego stanowiące 78,3 % wszystkich 

przychodów  

- opłaty za postępowanie kwalifikacyjne i egzaminy na uprawnienia budowlane 

stanowiące 14,9 % wszystkich wpływów j.w.  

- przychody z działalności gospodarczej w tym z wynajmu sal i sprzętu na szkolenia , 

reklam w kwartalniku  stanowiące 4,3 % wpływów j. w.  

Wszystkie w/w przychody ŁOIIB uzyskała w zgodzie ze statutem . Nie prowadzono 

działalności wykraczającej poza statut . ( zostało to potwierdzone przez Biegłego 

Rewidenta) . Na podstawie rachunku zysków i strat Izba w roku 2012 osiągnęła wynik 
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dodatni brutto w wysokości 284 642,94 zł ,  zysk netto wyniósł także 284 642,94  zł   

Podatek dochodowy wyniósł 0  . Sporządzony bilans na koniec roku 2012 zamknął się po 

stronie aktywów i pasywów kwotą 6 072 452,06  zł . 

W miesiącu lutym i marcu bieżącego roku niezależny Biegły Rewident przeprowadził 

badanie , które obejmowało następujące działania :  

- zbadanie i wyrażenie opinii o zgodności sprawozdania finansowego z zasadami 

(polityką )  rachunkowości  

- zbadanie i wyrażenie opinii , czy rzetelnie i jasno przedstawia ono sytuację majątkową , 

finansową oraz wynik finansowy ŁOIIB  

- zbadanie i wyrażenie opinii , co do prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących  

podstawę jego sporządzenia  

- sprawdzenie poprawności zastosowanych przez ŁOIIB zasad(polityki) rachunkowości 

 i znaczących szacunków  

- w przeważającej mierze  w sposób wyrywkowy sprawdzenie dowodów i zapisów 

księgowych , z których wynikają liczby i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym  

- porównanie sytuacji majątkowej , finansowej oraz wyników działalności roku 2012 z 

rokiem 2011  

- całościową ocenę sprawozdania finansowego . 

W raporcie Biegłego Rewidenta nie stwierdzono nieprawidłowości ksiąg rachunkowych , 

które mogłyby mieć istotny wpływ na zbadane sprawozdanie finansowe, a które nie 

zostałyby usunięte. W ocenie autora raportu wprowadzenie do sprawozdania 

finansowego spełnia wymagania wynikające z załącznika nr 1 do Ustawy o rachunko-

wości. Ponadto sporządzenie bilansu, jak również rachunku zysków i strat nastąpiło 

zgodnie z przepisami ww. Ustawy. Analogicznie Biegły Rewident potwierdził, że dane 

zawarte w dodatkowych informacjach i objaśnieniach zostały przedstawione przez ŁOIIB 

w istotnych aspektach zgodnie z wymaganiami Ustawy j.w.  

W ocenie Biegłego Rewidenta wyniki badania sprawozdania finansowego oraz analiza 

wybranych wskaźników pozwalają nie kwestionować oświadczenia Kierownictwa Izby o 

kontynuacji działalności w odniesieniu do kolejnego  okresu sprawozdawczego .  

Na podstawie dokonanego badania sprawozdania finansowego i  systemu prowadzenia 

ksiąg rachunkowych nie stwierdzono przypadków naruszenia prawa oraz statutu. 

W wyniku dokonanej analizy wielkości poszczególnych  wskaźników i porównania 

dynamiki wzrostu lub spadku Komisja Rewizyjna dokonała następujących ustaleń 

przedstawionych w formie tabelarycznej.  
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Wskaźnik-nazwa                        Ocena                   Rok 2011                           Rok 2012 

                                                                                 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Wskaźnik rentowności 

majątku ROA                                 

 

wynik finansowy netto     wzrost 

--------------------------------     2,0 %              2,8 %                            4,8 % 

przeciętny stan aktywów  

 

Wzrost spowodowany jest wzrostem wyniku finansowego netto 

 

Wskaźnik rentowności kapitału 

funduszu własnego ROE  

 

Wynik finansowy netto    wzrost 

---------------------------------     2,4 %       3,7 %                    6,1 % 

stan kapitału własnego  

 

Wzrost wielkości wskaźnika spowodowany jest znacznym powiększeniem się wyniku 

finansowego. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Wskaźnik pokrycia majątku 

trwałego kapitałem własnym  
 

Kapitał własny        wzrost 

-------------------------------      6,21 %              85,40 %        91,61 % 

Aktywa trwałe       

 

Wzrost tego wskaźnika spowodowany został poprzez fakt wzrostu kapitału własnego. Wzrost 

ten świadczy o tym że majątek Izby jest w większym stopniu finansowany kapitałem własnym. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Wskaźnik płynności III stopnia   

  

Aktywa obrotowe ogółem          wzrost 

      -------------------------------  2,2          2,1                     4,3  

      Zobowiązania krótkoterminowe   

  

Wskaźnik płynności III stopnia normalnie oscyluje w granicach 1,2 – 2,0. Jednostka osiągnęła 

lepsze wyniki od pożądanych.  

 

    Wskaźnik trwałości struktury finansowania 

Kapitał własny + rezerwy + zobowiązania długoterminowe 

 -------------------------------------------------------------------------- 

                          suma aktywów 

                                                                                

wzrost 0,67 %                 78,40%                    79,07 % 



 12 

Dalszy wzrost tego wskaźnika świadczy o umocnieniu się trwałości finansowania 

jednostki. Ww. wskaźniki potwierdzają zdolność ŁOIIB  do kontynuowania działalności w 

następnym roku obrachunkowym w zakresie nie zmniejszonym. 

9. Ocena końcowa , wnioski . 

 Opinia końcowa Biegłego Rewidenta po zbadaniu sprawozdania finansowego stwierdza 

,że sprawozdanie to  cytując „a) przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny 

sytuacji majątkowej i finansowej jednostki na dzień 31.12.2012  r. , jak też jej wyniku 

finansowego za rok obrotowy kończący się tego samego dnia ,  

b) zostało sporządzone zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami ( polityką ) 

rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych ,  

c) jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa 

 i postanowieniami statutu jednostki ”. 

Ponadto  kontrole przeprowadzone za rok 2012 w odniesieniu  do Rady zakończyły się 

generalnie  wynikiem   pozytywnym. Z uwzględnieniem powyższego oraz dobrego 

obecnie stanu naszej Izby Komisja Rewizyjna zgłasza do XII Zjazdu Sprawozdawczego 

ŁOIIB 2 następujące wnioski  o : 

1) Przyjęcie wykonania budżetu Izby za rok 2012 , 

    -  zatwierdzenie przedłożonego sprawozdania finansowego za rok 2012 , w którym  

     bilans po stronie aktywów i pasywów zamknął się kwotą  6.072.452,06  zł  , a wynik  

     finansowy netto  kwotą 284.642,94  zł , 

    - przeznaczenie osiągniętego zysku netto na zwiększenie kapitału własnego . 

2) Udzielenie absolutorium dla Rady Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za 

rok 2012 .                                        

                                                                                            Przewodniczący OKR ŁOIIB  

                                                                                           mgr inż. Krzysztof Stelągowski     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


