Regulamin Komisji Rewizyjnej TR MEW
Postanowienia ogólne
Komisja Rewizyjna, zwana dalej komisją, jest jedną z władz TRMEW zwanego dalej Towarzystwem
powołaną do sprawowania całokształtu kontroli nad jego działalnością ze szczególnym
uwzględnieniem gospodarki finansowej
Komisja Rewizyjna działa w oparciu o statut Towarzystwa oraz uchwalony regulamin i uchwały
Walnego Zjazdu .
Członek Komisji Rewizyjnej nie może pełnić innej funkcji we władzach Stowarzyszenia
Skład Komisji Rewizyjnej
Składa się z trzech członków do pięciu członków, którzy na pierwszym zebraniu wybierają ze swego
grona przewodniczącego.
Ukonstytuowanie się Komisji Rewizyjnej następuje na pierwszym zebraniu.

Zakres działania
Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
–

przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli działalności merytorycznej i finansowej
Towarzystwa z uwzględnieniem celowości, rzetelności, prawidłowości oraz zgodności z przepisami
Statutu Towarzystwa i uchwał władz, z wyjątkiem Sądu Koleżeńskiego.

- kontrolowanie przestrzegania zasad prawidłowego gospodarowania funduszami i majątkiem
Towarzystwa
- składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zjeździe Członków i zgłaszanie wniosków o
udzielenie, lub odmowę udzielenia, absolutorium Zarządowi bądź w stosunku do każdego członka
Zarządu oddzielnie.
- przedkładanie Zarządowi protokołów pokontrolnych w drodze uchwały wraz z wnioskami.
Protokół pokontrolny powinien zawierać :
– opis zakresu przeprowadzonej kontroli
– ocenę działań odpowiedzialnych osób
– ocenę dokumentów poddanych kontroli
– wnioski i zalecenia
– zdania odrębne
– podpisy członków zespołu kontrolnego
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Komisja rewizyjna ma prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, a także prawo
żądania zwołania zebrania Zarządu.

Tryb działania
Zebrania odbywają się w miarę potrzeby jednakże nie rzadziej niż raz w roku.
Zebrania Komisji zwołuje przewodniczący. Jest on zobowiązany do wyznaczenia terminu, miejsca
oraz porządku obrad i następnie przekazania tych informacji do Biura Zarządu w terminie
umożliwiającym
dostarczenie zaproszeń – za zwrotnym potwierdzeniem odbioru wszystkim
członkom Komisji w terminie nie krótszym niż na czternaści dni przed planowanym Zebraniem
Komisji. W przypadku konieczności podjęcia pilnych decyzji dopuszcza się inne skuteczne formy
powiadomienia. Dopuszcza się odstąpienie od konieczności powiadomienia członków Komisji na
czternaście dni przed planowanym zebraniem o ile wszyscy członkowie Komisji wyrażą zgodę.
Dopuszcza się odbywanie zebrań na odległość, bez konieczności fizycznej obecności w jednym
miejscu, członków Komisji Rewizyjnej.
W zebraniach mogą brać udział osoby zaproszone przez przewodniczącego lub Członków Komisji
Rewizyjnej. Osobom tym przysługuje głos doradczy.
Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków, władz Towarzystwa oraz pracowników Biura
pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
Komisja Rewizyjna swoje decyzje podejmuje w drodze uchwały
Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów członków uczestniczących
uczestnictwie głosowaniu.
Głosowanie nad uchwałami może odbyć się na odległość w drodze ustalenia telefonicznego
korespondencyjnego lub z wykorzystaniem technicznych środków łączności.
Komisja Rewizyjna przy wykonywaniu swoich kontrolnych funkcji, jeżeli uzna za stosowne, może
skorzystać z usług specjalisty z danej dziedziny wiedzy, również spoza Stowarzyszenia. Komisja
wnioskuje wówczas do Zarządu o wyznaczenie biegłego, który jest powoływany na najbliższym
posiedzeniu Zarządu stosowaną uchwałą i zapewnienie na ten cel niezbędnych środków finansowych.
Uchwały Komisji Rewizyjnej przekazywane są do realizacji zarządowi Towarzystwa za
pośrednictwem Biura Zarządu
Z każdego posiedzenia Komisji sporządza się protokół a Uchwały podjęte przez Komisję Rewizyjną
przesyła się Prezesowi TRMEW z ewentualnymi zaleceniami do wykonania, jeżeli zachodzi taka
potrzeba.
Dyskutanci mają prawo wnosić o załączenie swego wystąpienia do protokołu
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Przyjęty przez Komisję protokół podpisują wszyscy uczestnicy i protokolant
Protokoły wraz z załącznikami są przechowywane w aktach w biurze Zarządu
Postanowienia końcowe
Ze swej działalności w Komisji członkowie Komisji Rewizyjnej zdają sprawozdania na Walnym
Zjeździe.
Praca członków Komisji Rewizyjnej ma charakter społeczny i nie przysługuje za nią wynagrodzenie
Członkom Komisji przysługuje zwrot kosztów przejazdu, a także wydatków poniesionych w związku z
realizacją wyznaczonych zadań.
Działalność statutową i regulaminową Komisji Rewizyjnej pod względem administracyjnym i
technicznym zabezpiecza Biuro Zarządu
Działalność Komisji Rewizyjnej kończy się z chwilą wyboru nowej Komisji Rewizyjnej przez Walne
Zgromadzenie.
Regulamin Komisji Rewizyjnej wchodzi w życie z chwilą jego uchwalenia przez Walny Zjazd
Członków
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