
REGULAMIN
pracy Komisji RewĘjnej Rady Nadzorczej

SM rrRadogoszcz-Zachód" w Łodzi

Podstawa prawna

1. Statut SM ,,Radog oszcz-Zachód" w Łodzi § I27 ust, 2 pkt. 1 1 lit. ,,i", § l28 ust. 10,

2. Regulamin Rady Nadz orczej SM ,,Radogo szcz-Zachół' w Łodzi - § 7 ust. 3.

§1
Komisja Rewizyjna Tv{arladalej Komisjąjest powołana ptzez Radę Nadzorczą, na podstańe

§ 128 ust. 2 statutu Społdzielni, dla wykonywania zadń nńzorczo-kontrolnych Rady w
zakresie ujęĘm w § 127 ust. 2 i § 128 ust. 10 statutu Społdzielni.

§2
Do zakresu dzińarńaKomisji na\eĘ w szczególności :

1. Opiniowanie projektów regulaminów, dotyczących rozliczeń finansowych z cńankami.
2. Opiniowanie proj ektów roczrych planów gospodarczo-fi nansowych-

3. Opiniowanie projektów struktury orgańzacylnej Społdzielni.
4. Przeprowadzanie okresowych ocen Spółdzielni w zakresie wykonania planów gospodarczo-

finansowych.
5. Współprac azbiegŁymi i rzeczantavłcami w ocenie bilarrsów oraz stawianie wniosków w

sprawie zatwierdzenia bilansów i rachunków wyników objętych sprawozdaniami
finansowymi.

6. Sporządzanię ocen i opinii gospodarki finansowo-ekonomicznej Społdzielni na zlęcenie

Rady Nadz orczej Spółdzielni.
7. Współpraca z pozostaŁymi Komisjami w zakresie finansowo-prawnym.

§3
1. Komisja składa się z 5 osób powołanych przęz Radę Nadzorc,ząSpołdzielni spoŚród jej

członków na okres trwania kadencji Rady.
ż. Cńorkońe Komisji wybierająze swego grona Przewodniczącego i Zastępcę.

§4
1. Na wniosek Komisji, Rada Nadzorcza może odwołać w kazdym czasie członka

Komisji i powołać najego miejsce innąosobę.
2. Odwołanie możę nasĘrić w przypadku nie wywiągywania się członka Komisji z

przyjętych obowią_zków, w szczególności opuszczeńa bez usprawiedliwienia trzęch
kolejnych posiedzeń Komisji orazrezygnacji z uczestnictwa wpracach Komisji.

§5
l.W pracach Komisji mogą uczes1riLczyć z głosem doradczym osoby zaproszone do

wspóĘracy przez przewodnic zącego Komisj i w tym:
l l pozostali członkowie Rady Nadzorczej,
żl cńoŃońeZalządll.

2. Komisja może - za zgodąRady Nadzorczej - powoływać rz;ęczoznawców dla zasięgnięcia
opinii lub opracowania określonych zagadńeń, ptzł zachowaniu ogólnie obowią.zującYch

zasń udzi elania zalę cęń.
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§6
Komisja wspołpracuje z innymi Komisjami Rady Nadzorczej i w razie potrzeb odbywa z nimi
wspólnie posiedzenia.
Komisja może powoĘwać podkomisje dlazajęcia się określonymi zagadnieniami.

§7
l.Komisja jest zobowięNw do przedstawienia Radzie Nadzorczej informacji o wynikach

swych prac.
2. Sprawozdarńą opinie i wnioski Komisji stanowią podstawę do podejmowania uchwał

przęz Radę Nadzorczą.

§8
1. Komisja odbywa swoje posiedzenia w miarę potrzeb, ńe rzadziej jednak ńż raz na

kwartał.
2. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący Komisji, a w razie jega nieobecności

Zastępca.
3. O terminach posiedzeń i porządku obrad Komisji jej człorlr.ów naleĘ powiadomić

najpóźńej na 3 dni przedterminęm posiedzenia. Dopuszcza się powiadomienie ustne.
4. Członkom Komisji służy prawo wnioskowania o uzupełnienie porządku obrad, przed

jego zatńerdzeniem.
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład innych Komisji Rady

Nadzorczej.

§9
1. Wnioski i opinie Komisji zapńajązvvyHąwiększością głosów przy obecności więcej niż

połowy członków, w tym Przewodniczącęgo lub jego Zastłrpcy.
2. W prrypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.

§10
1. Posiedzenia Komisji są protokołowane, Protokoł podpisuje przewodniczący Komisji

obecny na danym posiedzeniu i protokolant.
2. Protokolant vIy7naczonyjest spośród pracowników SpółdzielniprzezZarząd.
3. Wnioski i opinie Komisji RewĘjnej są zamieszczone w protokołach oruz ptzez

adnotacje na dokumentach opiniowanych / regulaminy, wnioski, uchwały,
postanowienia l.

§11
l. Ni'łejqry__r.egulamin zostń uc^Ęwalopy_ pr4ęz Radę Nadzotczą Spółdzielni w dniu

...J.0.[Arrt0]..!-. N. UchwĄ 
^R 

s.l..ru./t1..... i *cr,oari w Ęciezdniem uchwalenia.
ż. Traci moc Regulamin pracy Koniis3i'Rewizyjnej Rady Nadzorcze1 SM ,,Radogaszcz-

Zachód" uchwalony w dniu 29.0I.2004r Uchwałą Nr 7 /N2004.

;#ffi;yRady
Przewodniczący Rady

stanisławkostrzewa


