
Łódź dnia                    

              

Regulamin Komisji Rewizyjnej

Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Łodzi

 

§ 1

1. Komisja Rewizyjna Związku jest organem kontrolnym Związku podległym wyłącznie Walnemu Zjazdowi.

                                                                              § 2

1.   Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Związku należy w szczególności:
1) kontrola merytorycznej, finansowej, gospodarczej i majątkowej działalności Związku, jego organów,

struktur  terytorialnych  i  środowiskowych,  komisji  problemowych  oraz  innych  jednostek
organizacyjnych Związku,

2) dokonywanie, w okresach rocznych, oceny Rady Związku, Zarządu Związku i Sądu Koleżeńskiego
oraz przedstawienie wniosków i uwag z tej oceny do rozpatrzenia właściwemu organowi,

3) kontrola przestrzegania postanowień Statutu oraz realizacji uchwał i decyzji organów Związku.
4) opiniowanie  projektów  planów  przychodów  i  preliminarzy  wydatków  oraz  sprawozdań  z  ich

realizacji,
5) wybór przewodniczącego w trakcie kadencji w przypadku wygaśnięcia jego mandatu,
6) wybór wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Związku,
7) wybór sekretarza Komisji Rewizyjnej Związku,
8) nadzór  nad  organami  kontrolnymi  struktur  terenowych  w  wykonywaniu  kontroli  w  zakresie

dotyczącym obowiązków tych struktur,
§ 3

1. Komisja Rewizyjna działa kolegialnie. Pracą Komisji kieruje Przewodniczący.

2. Komisja Rewizyjna składa się z pięciu członków, w tym jej przewodniczącego.
3. Komisja  Rewizyjna  na  pierwszym  posiedzeniu  wybiera  spośród  swojego  grona

wiceprzewodniczącego i sekretarza.
4. Przewodniczący  i  Wiceprzewodniczący  Komisji  oraz  jej  Sekretarz  stanowią  Prezydium  Komisji

Rewizyjnej.
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej Związku mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Rady Związku i

Zarządu Związku.
6. Komisja  Rewizyjna  w  wykonywaniu  swoich  czynności  może  korzystać  z  pomocy  biegłych  i

rzeczoznawców,  a  także  ma  prawo  żądać  od  Rady  Związku,  Zarządu  Związku,  członków  tych
organów  oraz  pracowników  biura  Związku  wyjaśnień  dotyczących  działalności  Związku  .Koszty
związane z wynagrodzeniem biegłego lub rzeczoznawcy ponosi WZP w Łodzi .

7. Komisję  Rewizyjną  Związku  reprezentuje  jej  Przewodniczący  lub   wyznaczony  przez
Przewodniczącego Członek tego organu.

8. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały i decyzje w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w
obecności co najmniej trzech Członków Komisji.

9. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej Związku odbywają się nie rzadziej niż dwa razy w roku.
             Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący lub upoważniony przez niego Członek Komisji .

§ 4

         Członkowie Komisji Rewizyjnej mają obowiązek :
1. Uczestniczenia w posiedzeniach Komisji .
2. Dochowania tajemnicy służbowej.



§ 5

1.       Z przebiegu posiedzeń sporządza się protokół , którego treść zostaje przyjęta na następnym 
posiedzeniu Komisji z tym , że uchwały , stanowiska i opinie przyjęte na posiedzeniu wchodzą w życie w 
terminie określonym w tych dokumentach.
2.      Biurem podawczym Komisji Rewizyjnej jest Biuro WZP w Łodzi .

§ 6

1. Komisja Rewizyjna może używać pieczęci podłużnej o treści :

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
WZP w Łodzi

                                                                           …..................          z odstępem na podpis

§ 7

Sprawy nieobjęte niniejszym Regulaminem , rozstrzyga kolegialnie Prezydium Komisji .

Przewodniczący Walnego Zjazdu Delegatów

Sekretarz Walnego Zjazdu Delegatów


