REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ
MAZOWIECKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO

ZAŁOśENIA OGÓLNE

§1
Komisja Rewizyjna Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego wybierana jest
przez Walne Zebranie Delegatów na 4-letnią kadencję i na mocy § 17 Statutu MOZTS naleŜy
do władz Związku.

§2
Komisja Rewizyjna konstytuuje się niezwłocznie po wyborze, wybierając ze swego grona
przewodniczącego, zastępcę oraz sekretarza.

§3
Do waŜności uchwał Komisji Rewizyjnej wymagana jest obecność co najmniej 2 członków.

§4
Na posiedzenia Komisji mogą być zapraszani przedstawiciele Zarządu z głosem doradczym
oraz w razie potrzeby inne osoby, zwłaszcza posiadające wiedzę specjalistyczną pomocną
w pracach Komisji.

§5
Głosowania na posiedzeniach Komisji Rewizyjnej odbywają się jawnie, o ile nikt z obecnych
członków Komisji nie zaŜąda tajnego głosowania.

§6
Z kaŜdego posiedzenia sporządza się protokół podpisany przez członków Komisji biorących
udział w posiedzeniu. Jeden egzemplarz protokołu przesyłany jest do Zarządu, drugi
pozostaje w aktach Komisji. Protokoły powinny być bieŜąco numerowane.
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§7
Zarząd zobowiązany jest udzielać Komisji Rewizyjnej pomocy i wyjaśnień w celu ułatwienia
jej wykonania obowiązków wynikających z przepisów Statutu oraz Regulaminu Zarządu.

§8
Komisja Rewizyjna wykonuje swe czynności na podstawie planów pracy ustalonych na
posiedzeniach Komisji oraz doraźnie w nagłych i uzasadnionych wypadkach za zgodą co
najmniej 2/3 członków Komisji. Plan pracy powinien przewidywać przeprowadzenie pełnej
kontroli działalności Stowarzyszenia i jego komórek pod względem organizacyjnym,
gospodarczym i finansowym. Plan pracy Komisja Rewizyjna przekazuje do wiadomości
Zarządu.

§9
Na Walnym Zebraniu Delegatów Komisja Rewizyjna składa na piśmie sprawozdanie ze
swojej działalności. Komisja Rewizyjna występuje z wnioskiem o udzielenie Zarządowi
absolutorium za okres sprawozdawczy. Kontroli Komisji Rewizyjnej podlega działalność
Stowarzyszenia.

§ 10
W związku z zadaniami określonymi w Statucie, Komisja Rewizyjna powinna:
1. Raz w roku zbadać całokształt działalności MOZTS oraz dokonywać kontroli bieŜącej
ze szczególnym uwzględnieniem kontroli finansowej pod względem

gospodarności,

celowości oraz zgodności z postanowieniami statutu i uchwałami WZD,
2. Wydawać zalecenia pokontrolne, w przypadku stwierdzenia uchybień określić sposób
i termin ich usunięcia,
3. Składać sprawozdania WZD oraz stawiać wnioski o udzielenie lub odmowę udzielenia
Zarządowi absolutorium,
4. W przypadku ustąpienia członka Komisji Rewizyjnej dopuszczalne jest dokooptowanie
innej

osoby w liczbie nie większej niŜ 1/3 ( jedna osoba). JeŜeli większa liczba

członków zrezygnuje z pracy w Komisji, nowy skład wybiera WZD w wyborach
uzupełniających na posiedzeniu nadzwyczajnym.
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§ 11
Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrolę w składzie co najmniej 2 członków
wyznaczonych na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej.

§ 12
Komisja Rewizyjna pracuje na podstawie niniejszego Regulaminu zatwierdzonego przez
WZD.
§ 13
Regulamin wchodzi w Ŝycie z dniem uchwalenia przez Walne Zebranie Delegatów.

Członkowie Komisji Rewizyjnej
1. Dariusz Miazga

………………………

2. Tadeusz Ryczkowski

………………………

3. Leszek Ślesiński

………………………

Walne Zebranie Delegatów

………………………………
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