Regulamin Głównej Komisji Rewizyjnej RRP
uchwalony na Walnym Zjeździe RRP w dniu 28.03.2010 r. (Uchwała Nr 2010/03/06)
§1
Główna Komisja Rewizyjna, zwana dalej Komisją, jest organem powołanym na podstawie
Art. 32 Statutu RRP.
§2
1. Do zakresu czynności Komisji należy:
a. przeprowadzanie okresowych kontroli: wykonania przez Komendę Główną RRP planów
finansowo-gospodarczych i planów z innych form działalności gospodarki finansowej,
zabezpieczenia majątku i rachunkowości RRP,
b. przeprowadzanie kontroli sprawozdań finansowych,
c. przeprowadzanie kontroli organizacji wewnętrznej RRP,
d. opracowanie oceny wyników działalności RRP w świetle przeprowadzonych kontroli i
na podstawie rocznego sprawozdania finansowego,
e. opracowywanie projektów zaleceń pokontrolnych dla Komendy Głównej RRP
zmierzających do usunięcia stwierdzonych uchybień i niedociągnięć w pracy Komendy
Głównej i w działalności RRP lub mających na celu usprawnienie działalności RRP oraz
dopilnowanie wykonania wydanych przez Komisję zaleceń,
f. stawianie wniosków na Walnym zjeździe RRP w przedmiocie przyjęcia bądź odrzucenia
sprawozdań składanych przez władze RRP, a także w przedmiocie absolutorium dla
członków władz RRP,
g. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zjeździe RRP,
h. tworzenie uchwał w ramach uprawnień Komisji zgodnych z wewnętrznymi
regulaminami oraz polskim prawem.
§3
1. Komisja składa się z 3 osób wybieranych przez Walny Zjazd RRP spośród jego członków.
2. Przewodniczącego i Sekretarza Komisji wybierają członkowie Komisji spośród siebie.
§4
Komisja może wystąpić do Walnego Zjazdu o odwołanie ze swego grona członka (członków),
który bez usprawiedliwienia opuścił trzy kolejne posiedzenia Komisji, lub uchyla się od
czynnego udziału w pracach Komisji.
§5
1. Walny Zjazd może w każdym czasie zlecić Komisji przeprowadzenie kontroli w
poszczególnych sprawach.
2. Wyniki kontroli przeprowadzonych przez delegowanych członków Komisji powinny być
każdorazowo rozpatrzone na najbliższym posiedzeniu Komisji.
§6
Przewodniczący Komisji lub w razie jego nieobecności wyznaczony przez niego członek
Komisji, kieruje pracami Komisji, zwołuje jej posiedzenia oraz utrzymuje stałą łączność z
Komendą Główną.
§7
1. Posiedzenia Komisji odbywają się w miarę potrzeby.
2. W posiedzeniach Komisji mogą brać udział z głosem doradczym:
a. członkowie Komendy Głównej,
b. delegowani przez Komendę Główną pracownicy RRP,
c. powołani przez Komisję rzeczoznawcy i inne zaproszone osoby,
d. członkowie Komisji i osoby, o których mowa w ust. 2 powinni być zawiadomieni o
terminie posiedzenia i porządku obrad co najmniej na 2 tygodnie przed posiedzeniem.
§8
Sprawozdania, opinie i wnioski Komisji przyjmowane są zwykłą większością głosów w
obecności więcej niż połowy liczby członków, w tym Przewodniczącego. W przypadku
równości głosów, rozstrzyga głos Przewodniczącego.

