
Regulamin Krajowej Komisji Rewizyjnej
Stowarzyszenia “Federacja Młodych Socjaldemokratów”

§1
Krajowa Komisja Rewizyjna, zwana dalej Komisją, jest organem powołanym
na podstawie §36 Statutu Stowarzyszenia

§2
1. Do zakresu czynności Komisji należy:

a. przeprowadzanie okresowych kontroli całokształtu działalności
organów Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem
działalności finansowej,

b. przedstawianie Radzie Krajowej i Zarządowi Głównemu
sprawozdań z kontroli oraz wniosków pokontrolnych,

c. kierowanie wniosków do Krajowego Sądu Koleżeńskiego w razie
stwierdzenia naruszenia Statutu,

d. występowanie na Zjeździe Delegatów z wnioskami w sprawie
udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu,

e. kontrolowanie działalności Zarządu Głównego, z własnej inicjatywy
lub na wniosek Rady Krajowej, Zarządu Głównego, Krajowego
Sądu Koleżeńskiego, lub co najmniej 1/3 zarządów regionów,

f. kontrolowanie działalności regionów z własnej inicjatywy lub
zawsze na wniosek Rady Krajowej, Zarządu Głównego, Krajowego
Sądu Koleżeńskiego, regionalnej komisji rewizyjnej, zarządu
regionu, lub co najmniej 1/3 zarządów kół lokalnych wchodzących
w skład regionu,

g. występowanie do Zarządu Głównego z wnioskiem o zwołanie
Kongresu w trybie nadzwyczajnym.

2. Komisja przedstawia sprawozdania z swojej działalności Radzie Krajowej
co 6 miesięcy.

§3
1. W skład Krajowej Komisji Rewizyjnej wchodzi 5 członków.
2. Komisja Rewizyjna na swoim pierwszym zebraniu wybiera ze swego grona

Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego.
§4

1. Zebrania Komisji zwołują Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący.
2. W zebraniach Komisji mogą brać udział osoby zaproszone przez

Przewodniczącego bądź Wiceprzewodniczącego.
§5

1. Uchwały, wnioski, stanowiska i sprawozdania Komisji Rewizyjnej zapadają
zwykłą większością głosów i są ważne, jeżeli zostały podjęte w obecności
Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego i co najmniej połowy
członków Komisji.

2. W przypadku równej liczby głosów, decydujący jest głos
Przewodniczącego, lub w przypadku jego nieobecności
Wiceprzewodniczącego.



3. Uchwały Komisji podpisuje Przewodniczący.
4. Wnioski, stanowiska i sprawozdania Komisji podpisuje Przewodniczący,

bądź Wiceprzewodniczący.
§6

Komisja Rewizyjna ma prawo wymagać od członków władz Stowarzyszenia oraz
pracowników biura Zarządu oraz biura Stowarzyszenia pisemnych lub ustnych
wyjaśnień, a także wglądu do dokumentacji dotyczącej kontrolowanych spraw.

§7
1. Swoje zadania komisja realizuje przez kontrole.
2. W kontroli bierze udział co najmniej 2 członków komisji.
3. Kontrola jest zapowiadana kontrolowanemu organowi co najmniej na 14 dni

przed planowanym terminem. W wyjątkowych sytuacjach kontrola może być
przesunięta maksymalnie o 7 dni.

4. Wyniki kontroli przeprowadzonych przez delegowanych członków Komisji
powinny być każdorazowo rozpatrzone na najbliższym posiedzeniu Komisji.

§8
Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego uchwalenia przez Radę Krajową FMS.


