
 

 

R E G U L A M I N            

 
KOMISJI REWIZYJNEJ RADY NADZORCZEJ OSTROŁĘCKIEJ SPÓŁDZIELNI 

MIESZKANIOWEJ 

 
§  1 

 

 Komisja Rewizyjna (zwana dalej Komisją)  jest komisją stałą, powołaną przez Radę 

Nadzorczą Spółdzielni na podstawie § 38 Statutu dla sprawniejszego wykonywania zadań 

nadzorczo – kontrolnych Rady głównie w zakresie gospodarki finansowej i rachunkowości 

Spółdzielni oraz spraw gospodarczych. 

§  2 
 

Do zakresu działania Komisji należy: 

1. opiniowanie projektów: 

a) regulaminów i innych przepisów wewnętrznych Spółdzielni dotyczących 

problematyki finansowej . 

b) projektów struktury organizacyjnej Spółdzielni oraz wniosków dotyczących liczby 

etatów i zatrudnionych. 

2. przeprowadzanie okresowych kontroli Spółdzielni w zakresie: 

- wykonania planów gospodarki finansowej i rachunkowości  

- dyscypliny zatrudnienia i gospodarki funduszem płac. 

      -    zamknięć rachunkowych i rocznych sprawozdań finansowych oraz  stawianie 

wniosków w sprawie zatwierdzenia bilansu. 

3. wykonywanie innych czynności zleconych przez Radę Nadzorczą Spółdzielni. 

4. przedkładanie radzie Nadzorczej opinii i wniosków związanych z przeprowadzonymi 

czynnościami.  

 

§  3 
 

1. Komisja składa się z 3 osób powołanych przez Radę Nadzorczą Spółdzielni spośród jej 

członków na okres trwania kadencji Rady. 

2. Przewodniczącego Komisji wybiera Rada Nadzorcza OSM.  

Funkcję Przewodniczącego może pełnić wyłącznie członek Rady Nadzorczej Spółdzielni. 

 

§  4 
 

 Rada Nadzorcza Spółdzielni może odwołać w każdym czasie członka Komisji i 

powołać na jego miejsce inną osobę. 

 Odwołanie może nastąpić w przypadku nie wywiązywania się członka Komisji z 

przyjętych obowiązków i braku aktywnego uczestniczenia w pracach i posiedzeniach 

Komisji. 

 Komisja może wystąpić do Rady Nadzorczej o odwołanie ze swego grona członka, 

który bez usprawiedliwienia opuścił trzy kolejne posiedzenia Komisji. 

 

 

 



 

 

§  5 
 

1. W pracach Komisji mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone do współpracy 

przez przewodniczącego Komisji, w tym członkowie Zarządu i pracownicy Spółdzielni. 

2.   W pracach Komisji mogą brać udział również inne osoby zaproszone za zgodą Prezydium    

Rady. 

3. Komisja może współpracować z innymi Komisjami Rady i w miarę potrzeby odbywać wspólne 

posiedzenia. 

§  6 
 

 

1. Komisja działa w oparciu o półroczne plany zatwierdzone przez Radę Nadzorczą Spółdzielni. 

2. Komisja jest zobowiązana do przedstawienia Radzie Nadzorczej  Spółdzielni informacji o 

wynikach prac, realizacji powziętych przez nią wniosków i zaleceń kwalifikujących się do 

przedstawienia Zarządowi Spółdzielni oraz o przebiegu realizacji planów gospodarczo – 

finansowych Spółdzielni. 

 

§  7 
 

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

2. Posiedzenia zwołuje Przewodniczący Komisji. 

3. Zawiadomienia o terminach posiedzeń i porządku obrad Komisji powinny być doręczone 

członkom najpóźniej na trzy dni przed terminem posiedzenia. 

4. Członkom Komisji służy prawo uzupełnienia porządku obrad sprawami przez nich zgłaszanymi. 

 

§  8 
 

1. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej dwóch 

członków . 

2. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego. 

 

§  9 

 

                Posiedzenia Komisji są protokołowane, zaś przyjęcie protokołu z posiedzenia podpisują 

członkowie Komisji obecni na posiedzeniu. 

 

§  10 
  

               Niniejszy regulamin został uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółdzielni w dniu 

18.06.2015 r., uchwałą nr 11/06/2015 i  zastępuje regulamin Komisji Rewizyjnej z 24 lutego 2005 r. 


