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Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej 

Lokatorsko – Własnościowej w Pleszewie. 

 

 

§ 1 

 

Komisja Rewizyjna zwana dalej Komisją jest  powołana przez Radę Nadzorczą na 

podstawie Statutu Spółdzielni, Regulaminu Rady Nadzorczej, uchwał i zaleceń Rady 

Nadzorczej oraz niniejszego regulaminu dla sprawniejszego wykonywania zadań 

nadzorczo – kontrolnych Rady w zakresie gospodarki Spółdzielni. 

 

§ 2 

 

Do zakresu działania Komisji należy : 

1. opiniowanie projektów regulaminów innych przepisów wewnętrznych Spółdzielni 

dotyczących problematyki finansowej, 

2. opiniowanie projektów wieloletnich planów działalności i rocznych planów 

gospodarczo – finansowych, 

3. opiniowanie projektów struktury organizacyjnej oraz wniosków dotyczących liczby 

etatów, 

4. opiniowanie wniosków Zarządu dotyczących zatrudnienia pracowników, 

5. przeprowadzanie okresowych kontroli Spółdzielni w zakresie : 

 wykonywania planów gospodarczo – finansowych, 

 prawidłowości prowadzenia gospodarki finansowej i rachunkowości, 

 zabezpieczenia majątku, 

 dostosowania organizacji wewnątrz Spółdzielni do jej zadań społeczno – 

gospodarczych, 

6. stawianie wniosków sprawie zatwierdzenia bilansu, 

7. wykonywanie innych czynności i kontroli (gospodarki finansowej) działalności 

Spółdzielni zgodnych z zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą planem. 
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§ 3 

 

1. Komisja składa się z trzech do sześciu osób powołanych przez Radę Nadzorczą 

Spółdzielni z pośród jej członków na okres trwania kadencji Rady Nadzorczej. 

2. Członkowie Komisji wybierają ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza. 

§ 4 

 

Rada może odwołać w każdym czasie członka komisji i powołać na jego miejsce inną 

osobę. 

Odwołanie może nastąpić w przypadku nie wywiązywania się przez członka Komisji z  

przyjętych obowiązków. 

§ 5 

 

1. W pracach Komisji mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zaproszone do 

współpracy przez Przewodniczącego Komisji lub na wniosek Członka. 

2. Komisja może – za zgodą Rady – powołać rzeczoznawców dla zasięgnięcia opinii 

lub opracowania określonych zagadnień. 

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w obradach komisji 

przetargowych jako obserwatorzy. 

§ 6 

 

1. Komisja jest uprawniona do przekazywania Zarządowi za pośrednictwem Rady 

Nadzorczej spostrzeżeń, wniosków i  zaleceń wynikających z wykonywanych przez 

nią czynności nadzorczo – kontrolnych. 

2. Komisja nie może podejmować uchwał w zastępstwie Rady. 

 

§ 7 

 

1. Komisja odbywa swoje posiedzenia w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz na 

kwartał. 

2. Posiedzenia zwołuje Przewodniczący Komisji, a w razie nieobecności Sekretarz. 

3. O terminie i tematyce posiedzeń członkowie Komisji powinni być powiadomieni 

najpóźniej trzy dni przed zebraniem. 
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4. Członkom Komisji służy prawo uzupełniania porządku obrad sprawami przez nich 

wnoszonymi. 

§ 8 

 

W posiedzeniach Komisji i czynnościach kontrolnych poza członkami mogą brać udział 

z głosem doradczym : pozostali członkowie Rady, członkowie Zarządu i inne zaproszone 

osoby. 

§ 9 

 

1. Wnioski i zalecenia Komisji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności 

więcej niż połowy członków. 

2. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego. 

 

§ 10 

 

Posiedzenia Komisji są protokołowane. Przyjęcie protokółu z posiedzenia podpisują 

Przewodniczący i Sekretarz Komisji oraz członkowie Komisji obecni na danym 

posiedzeniu. 

§ 11 

 

Osoby uczestniczące w posiedzeniach Komisji otrzymują wynagrodzenie na zasadach 

określonych przez Radę w oparciu o ogólnie obowiązujące przepisy zatwierdzone przez 

Walne Zgromadzenie. 

 

1. Traci moc Regulamin Komisji Rewizyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko –       

    Własnościowej w Pleszewie zatwierdzony Uchwałą Nr 105/2004 z dnia 09.01.2004r.     

     przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej                           

     w Pleszewie. 

2. Niniejszy Regulamin Komisji Rewizyjnej został zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej     

    Nr 109/2008 z dnia 09.04.2008r.  i z tą datą wchodzi w życie.  

 

 


