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§1
1. Komisja Rewizyjna. zwanadalej Komisją jest Komisją stałą, powołaną przez Radę Nadzorczą

Spółdzielni na podstawie Statutu Spółdzielni. oraz Regulaminu Rady Nadzorczej, dla
sprawniejszego wykonlłvania zadń statutowych w.zakresie nadzoru i kontroli całoksźałtu
działalności Społdzielni w- ramach prac Rady Nadzorcze.j .

ż, Komisia działa w okresie kadencji Rady Nadzorczej.

Do zakresu dziŃaniaKomisji na\eĘ:
1. Przeprowadzanie okresowych kontroli w zakresie:

a) wykonania plarrów gospodarczo-finansowych i innych plarrów działalności Społdzielni,
b) prawidłowości prowadzenia rachunkowości Społdzielni.
c) realizacji wniosków i uchwał Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej z zakresu spraw

dztńańakomisji,
d) sposobu zńezpieczenia majątku Spółdzielni.
e) dysc5,pliny zatrudniarria i gospodarki funduszem płac.

0 okresowych zarnknięć rachunkowych i rocmych sprawozdń finansowych oraz wydawanie
zalęcęń na podstawie wniosków obj ętych §mi sprawozdatriami,

g) zptzeptowadzonej kontroli sporządzanv jest protokół. który powinien zawierać opis
czynności kontroli oraz wnioski;
Zarządw uzgodnion_vm tetminie z Komisją moze wnieść do niego zastrzeżen-l,a,

- Komisja ma prawo do sprostorvania r,ł,kazdym czasie błędór.ł,pisarskich lub oczywistych
pomyłek w protokole. rórł,niez na r.r,niosek podmiotu kontrolor,vanego.

Komisja ma obor.viązek przestrzeganla przepisórł.o tajemnicl,prarł,nie chronionej,
Protokół pokontroln}, \\,raz z propozl-cjami vvnioskor,r i projektorł, zaleceń dla Zarządu,

Komisja przedstawia Radzie na Plenum.
Wnioski pokontrolne przl,jmowane są uchrvałą Rad1, Nadzorczej.

2. Opracowlłvanie projektów zaleceń dlaZarządu Spółdzielni w-sprarvie usunięcia stwierdzonych
uchybień w działalności Społdzielni i w pracy Zarządu na podstarł,ie przeprowadzonych kontroli.

3. Uczestniczenie w kontrolach na polecenie Rady Nadzorczej.
4, Opiniowanie w sprawach:

a) planów finansowo-gospodarczych Spółdzielni,
b) planów i programów działalności Spółdziełri,
c) okresowych sprawozdń i bilansów Zarządu Spółdzielni przedkładanych Radzie Nadzorczej i

Walnemu Zgromadzeniu"
d) projektów regulaminórł, i innych przepisów wewnętrmych Społdzielń z zakesu rozliczeń

finansowych z cńonkami oraz problematyki finansorł,ej Spółdzielni jak również projektów

uchwał z te go zakre su podej morł,an y ch przez Radę Nadzorczą Spółdzielń.
5. Opracowywanie sprawo zdania rocznego z pracy Komisj i.

6. Współdziałańe z innymi Komisjami Rady Nadzorczej,
7. Kontrola prawidłowości przeprowadzanychinwentaryzacii maiątku Spółdzielni oraz opiniowanie

ich wyników.
8. Wykonyłvanie iinych czynności zleconych przez Radę Nadzorczą.

§3
1. W skład Komisji wchodzi przynajmniej 3 członków powołanychptzez Radę Nadzorczą spośrod

jej człoŃów na okres trwania kadencji Rady Nadzorczej.
2. Przewodniczącęgo Komisji wybiera Rada Nadzorcza.
3. Członkowie komisii wybierają ze swego glona Zastępcę Przewodniczącego Komisji oraz 
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sekretarza.
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§4
RadaNadzorczamoże odwołać wkazdym czasie członka Komisji, wĘm jej Przewodniczącego)
Zastępcę i Sekretarza oraz powołać na zwolnione miejsce inną osobę. Odwołanie może nasĘpić w
przypadku nie wlrłiązyrvania się człorrka Komisji zpruyjętych obowiązków i braku uczestnictwa w
pracach Komisji lub powierzenia innej frrnkcji w Radzie Nadzorczej. Komisja może wystąpić do Rady

Nadzorczej o odwołanie człoŃa komisji ze swego glona.

§5
1. Komisja współpracuje z innymi Komisjami i w miarę potrzeby odbyłva z nimi wspólne

posiedzenia.
2. W pracach Komisji mogą brac równieżudziaŁ z głosem doradcz5rm osoby zaproszone do

współpracy przezKomisję o kwalifikacjach odpowiadających zakresowi dztałańaKomisji.

§6
Komisja moze wnioskować do Rady Nadzorczej o powołanie Komisji czasowej do załatwienia

określonej czynności. jezeli stwierd zlłapotrzebę powołania takiej Komisji w trakcie wykon}r,vania

swoich cąmności.
§7

Komisja moze wnioskować do Rady Nadzorczej o powołanie przezńąrzeczoznaweów dla
zasięgńęcia opinii lub opracowania określonych zagadnień. przl,zachowaniu obowiązujących w
Spółdzi elni zasń udzielania zleceń.

§8
1. Komisja pracuje w oparciu o rocmy plarr pracy Rad1- Nadzorczej.
2. Konrisja składa sprawozdania ze swej działalności Radzie Nadzorczei na jej posiedzeniu.

3. Sprawozdania, opinie i wnioski Komisji rozpatrywane są na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
4. Komisja nie moze podejmować uchwał.

§9
Wnioski Komisji zapadająnvryWąwiększością głosólł, prą,obecności rvięcej niż połowy członków, w
tym przewodniczącego lń zastępcy.

§10
1. Posiedzenia i czynności Komisji są protokoło\ł,ane z rłl,szczególnieniem lłniosków do

rozpatrueńaprzez Radę Nadzorczą na jej posiedzeniu.

2. Protokół Komisji jest zatwterdzany na następn_vm posiedzeniu Komisji.

§ 11

Komisja ma prawo wglądu do wszystkich dokumentów w Społdzielni, pomieszczeńtlrządzeńoraz
przyjmowania wyjaśnień i oświadczeń zatrudnionych pracowników Społdzielni oraz członków
Spółdzielni.

§12
1. Regulamin zostń uchwalony na podstawie § 85 ust. 1 pld 1 1 Statutu Spółdzielni uchwałą Rady

Nadzorczei nr 3 l202I z dńa 26.0l.ż02lr.
2. Uchwalony Regulamin zmieńatreśc Regulaminu Komisji Rewizyjnej uchwalonego uchwałą Rady

Nadzorczej nr 5|l20I2 z dńa27 ,11.20I2r.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Urszula Kasperczykq
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