REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ
POMORSKIEGO TOWARZYSTWA RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH
W GDAŃSKU
§1
1. Komisja Rewizyjna działa na podstawie Statutu Pomorskiego Towarzystwa
Rzeczoznawców Majątkowych i niniejszego Regulaminu.
2. Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest kontrola całokształtu działalności PTRM w tym władz
i wydzielonych jednostek organizacyjnych.
§2
1. Komisja składa się z 5 członków wybranych przez Walne Zebranie.
2. Na pierwszym zebraniu Komisji, które zwołuje Prezes PTRM nie później niż 15 dni od
daty wyboru, Komisja wybiera ze swego składu Przewodniczącego i Zastępcę
Przewodniczącego. W pierwszym konstytucyjnym zebraniu powinien również
uczestniczyć przedstawiciel ustępującej Komisji celem przekazania dokumentacji i spraw
bieżących w toku.
§3
Komisja Rewizyjna jest uprawniona do:
1. okresowej kontroli całej działalności PTRM w szczególności sfery finansowogospodarczej,
2. oceny realizacji przez Zarząd uchwał Walnego Zebrania,
3. zgłaszania na posiedzeniach Zarządu uwag i wniosków dotyczących pracy Zarządu,
4. przedkładania na Walnych Zebraniach sprawozdań ze swej działalności oraz wyników
kontroli,
5. stawiania wniosków o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium władzom Towarzystwa.
§4
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub wyznaczony przez niego jej członek ma prawo
uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym. Prezes PTRM ma obowiązek
powiadamiać Przewodniczącego Komisji o terminie i miejscu posiedzeń Zarządu. Wszelka
korespondencja pomiędzy członkami Komisji a Zarządem i Biurem PTRM odbywa się przy
użyciu poczty elektronicznej.
§5
1. Komisja Rewizyjna ustala każdorazowo metodę i sposób prowadzenia swych działań
kontrolnych.
2. Kontrolowane organy PTRM winny przedstawiać oddelegowanym do przeprowadzenia
kontroli członkom Komisji wszelkie materiały niezbędne do przeprowadzenia oceny
działalności.
§6
1. Zebrania Komisji Rewizyjnej zwołuje każdorazowo jej Przewodniczący lub Zastępca
Przewodniczącego:
- z własnej inicjatywy,
- na wniosek co najmniej połowy członków Komisji.
2. Zebrania odbywają się nie rzadziej niż raz na pół roku.
3. Uchwały podejmowane są przez Komisję w drodze głosowania, zwykłą większością
głosów i przy obecności co najmniej 3 członków Komisji. Przy równej ilości głosów

1

rozstrzyga głos Przewodniczącego Komisji.
§7
Wyniki kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną oraz wnioski i zalecenia są
przekazywane na piśmie Zarządowi PTRM w terminie 14 dni od ich sformułowania.
§8
1. Członkowie Komisji mają obowiązek czynnego udziału w pracach Komisji, a w
szczególności:
- uczestniczenia w zebraniach Komisji,
- uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym,
- przeprowadzania kontroli bieżących i okresowych gospodarki finansowej,
- przedstawiania sprawozdań z przeprowadzonych kontroli.
2. Przewodniczący obok obowiązków i praw członka Komisji:
- reprezentuje Komisję na zewnątrz,
- zwołuje zebrania Komisji i im przewodniczy,
- zawiadamia Zarząd o wynikach i wnioskach z kontroli na piśmie,
- składa na Walnym Zebraniu sprawozdanie z działalności Komisji.
3. Zastępca Przewodniczącego poza obowiązkami i prawami członka Komisji zastępuje
przewodniczącego w czasie jego nieobecności.
§9
Komisja Rewizyjna może dla potrzeb kontroli powoływać ekspertów. Koszt działalności
ekspertów pokrywa PTRM.
§10
Członek Komisji Rewizyjnej nie wywiązujący się ze swoich obowiązków może być na
wniosek Przewodniczącego odwołany przez Walne Zebranie. Równocześnie z wnioskiem o
odwołanie Przewodniczący Komisji zobowiązany jest do złożenia wniosku o uzupełnienie
składu Komisji.
§11
Zarząd PTRM zobowiązany jest do zapewnienia środków finansowych niezbędnych do
wypełniania zadań Komisji a w szczególności:
1. na pokrycie kosztów delegacji w wysokości zgodnej z obowiązującymi w tym względzie
przepisami i za okres niezbędny do przeprowadzenia kontroli
2. na wynagrodzenia ekspertów
3. na pokrycie kosztów delegacji dotyczących udziału członków komisji w posiedzeniach
przewidzianych niniejszym Regulaminem.
§12
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami innych władz PTRM.
Regulamin Komisji Rewizyjnej Pomorskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych
w Gdańsku został uchwalony na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków w dniu
7 czerwca 2006 roku.
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