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Regulamin Komisji Rewizyjnej
Regionalnego Związku Pszczelarzy „Ziemi Piotrkowskiej”
w Piotrkowie Tryb.
§1
§1. Zasady wyboru Komisji Rewizyjnych poszczególnych szczebli organizacyjnych oraz ich
liczebność określa statut RZP.
2. Ustala się zasadę, że Komisja Rewizyjna RZP prowadzi kontrolę w odniesieniu do
Zarządu RZP i może udzielać instruktarzu komisją rewizyjnym koła.
3. Komisja Rewizyjna Koła prowadzi kontrolę pracy tego Koła.
4. W dalszej części niniejszego regulaminu Komisje Rewizyjne poszczególnych szczebli
organizacyjnych zwane będą „Komisje Rewizyjne".
5. Komisja Rewizyjna jest wybierana zgodnie ze statutem § 14 ust.2,3.
6. Zebranie Komisji Rewizyjnej zwołuje przewodniczący Komisji zgodnie ze statutem RZP §22
ust. 7. w celu przeprowadzenia kontroli działalności rzeczowej Zarządu.
7.Przewodniczący zwołuje Komisję Rewizyjną:
1) z własnej inicjatywy,
2) na żądanie dwóch członków Komisji,
3) na wniosek Zarządu
8. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności trzech
członków Komisji. Działalność kontrolną Komisja może przeprowadzać w zespole dwóch
członków. Uchwały tego zespołu są ważne przy zgodności obu głosów.

§2
Kompetencje Komisji Rewizyjnej
1.Kompetencje Komisji Rewizyjnej zostały określone w §22 ust. 1. Statutu RZP.
2.Zarząd RZP i Kół powinien powiadomić Komisję o terminie zebrań Zarządu zgodnie
z § 22 ust., 3 aby przedstawiciel Komisji mógł wziąć udział w posiedzeniu. Przedstawiciele
Komisji biorą udział z głosem doradczym w posiedzeniu.
§3
1. W przypadku przeprowadzania badania bilansu RZP, Komisja Rewizyjna RZP otrzymuje protokół tych badań.
2. Komisja w miarę potrzeby może żądać od Zarządu RZP dodatkowych wyjaśnień, a odnośnie protokołu
bilansu.
§4
1. Komisja Rewizyjna kontroluje całokształt działalności finansowej i rzeczowej zgodnie z §22 Statutu
RZP.
2. Komisja Rewizyjna opiniuje projekty planów finansowych oraz przygotowuje odpowiednie wnioski w tym
zakresie.
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brać udział w komisjach inwentaryzacyjnych

3.Członkowie Komisji Rewizyjnej RZP winni

powołanych do ustalenia faktycznej wartości przejmowanych, nabywanych lub zbywanych
nieruchomości oraz innych ruchomości zaliczanych do środków trwałych.

§5.

Niniejszy Regulamin zatwierdzony został przez Walny Zjazd Delegatów RZP w dniu 9.04. 2010 r.

Kocierzowy 09.04.2010 r.

