
REGULAMlN KoMlsJl REW|ZYJNEJ oDDzlAŁU
STOWARZYSZEN|A EGZAMINATORÓW NA KANDYDATÓW l KANDYDATÓW

NA K|EROWCÓW l K|EROWCÓW W WORD OPOLE

§1
Komisja Rewizyjna oddziału wybierana jest na Wdnym Zebraniu członków oddziału
zgodnie z § 47 statutu kąowego stowarzyszenia EgzaminatoróW na KandydatóW i

KandydatóW na KierowcóW i KierowcóW na okres 4 lat,

§2
Komisja Rewizyjna konstytuu.ie się natychmiast po wyborze, nie późniejjak w cią9u
tygodnia od daty Walnego Zgromadzenia, wybierając ze swego grona
Przewodniczącego,

§3
Do Ważności uchwał Komisji Rewizyjnej Wmagana jest obecność co najmniej 2
członkóW W tym Przewodniczącego.
Na posiedzenia Komisji mogąbyó zapraszani przedstawiciele Rady oddziału z
głosem doradczym.
Również na posiedzania Rady oddziału mogąbyó zapraszani pżedstawiciele
Komisji Rewizyjnej.

§4
Głosowania na posiedzoniach Komisji Rewizyjnej odbywająsię jawnie, o ile nikt z
obecnych członków Komisji nie zażąda tajnego glosowania.

§5
z każdogo po§iedzenia sporządza się protokd podpisany plzez czlonków Komisji
biorących udział w posiedzeniu.
Jeden egzemplarz protokołu przesyłany Jest do GłóWnej Komisji Rewizyjnej, drugi
pozostaje W aktach Komisji, Protokoły powinny być bieżąco numerowane. Jeżeli
protokół dotyczy Wniosków pokontrolnych lub zaleceń dotyczących działalności
oddziału lub jego organóW - wóWczas tlzeci egzemplarz protokołu doręcza
się Radzie oddziału,

§6
zażąd oddzialu zobowiązany jesi udzielaó Komisji Rewizyjnej pomocy, dokumentów
i Wyjaśnień w celu ułatwienia jej Wykonania obowiązkóW, Wynikających z pżepisów
statutu,

§7
Komisja Rewizyjna Wykonuje swe czynności na podstawie planów pracy ustalonych
na posiedzeniach Komisji oraz W nagłych Wypadkach i stwierdzonej konieczności.
Plan pracy powinien przewidywać pżeprowadzenie pełnej kontroli działalności
oddziału i jego komórek pod Względem organizacyjnym, gospodarczym i

finansowym,



§8
Na Walnym Zebraniu Komisja Rewizyjna składa na piśmie sprawozdanie ze swojej
działalności, Komisja Rewizyjna Występuje z wnioskiem o udzielenie Radzie
absolutorium za okres §prawozdawczy. odpis tego sprawozdania Komisja Rewizyjna
oddziału pżesyła do GłóWnej Komisji Rewizyjnej.
Kontroli Komisji Rewizyjnej oddziału podlega działalnośó Rady oddziału pod
Względem formalnym oraz W zakesie celowości, rzetelności, l€alności i zgodności
ze statutem i obowiązującymi regulaminami.

§9
w Ałliąku z zadaniami Komisji Rewizyjnej powinna ona pży kontroli zbadać W
szczegÓlnoŚci:
a) książki protokolóW Walnych zgromadzeń, zebrań Rady oddziału,
b) kańotekę członkóW oddziału, postępowanie przy pl"zyjmowaniu i skeślaniu

członkóW,
c) budżet i bilans oraz Zgodność WplwóW i wydatków z preliminarzem,
d) sposób księgowania, dokumenty kasowe, zgodnośó salda, zgodność działania z

zasadami dyscypliny finansowej i uchwałami Madz krajowych,
e) prowadzenie książki inwentażowej,
f) zasadności nagłyń wydatkóW, nie ujętych w preliminarzu.

§r0
Kompleksowa kontrola W oddziale powinna być przeprowadzona co najmniej raz w
roku, kontrole dorywcze kasy lub niektórych zadań związanych z działalnością
oddziału co najmnioj raz na pół roku.

§11
Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrolę w składzie co najmniej 2 członkóW,
Wyznaczonych na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej,

§12
W wyniku kontroli Komisja Rewizyjna pżosyła Radzie oddziału W protokole swoje
zalecenia. W sprawie tych zaleceń Rada oddziału może odwołać się do GłóWnej
Komisji Rewizyjnej.

Regulamin zatwierdzony uchwałą Głównej Komisji Rewizyjnej z dnia r.


