
  Regulamin  
Komisji Rewizyjnej Towarzystwa Przyjaciół Muzeum w Radomsku 

 
 

&1 
1. Komisja Rewizyjna Towarzystwa Przyjaciół Muzeum w Radomsku              
 (zwana dalej Komisją Rewizyjną) jest organem władzy  Towarzystwa 
 Przyjaciół Muzeum w Radomsku powołanym do kontroli jego działalności            
 w oparciu o Statut Towarzystwa Przyjaciół Muzeum w Radomsku,  Uchwały 
 Walnego Zgromadzenia Członków oraz niniejszy Regulamin. 

 
 

&2 
1. Komisja Rewizyjna jest kolegialnym organem i ma charakter kadencyjny. 
2. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata. 
3. Wyboru Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zgromadzenie Członków 
4. Członek Komisji Rewizyjnej nie może pełnić innej funkcji we władzach 

Towarzystwa. 
5. Na pierwszym posiedzeniu Komisja wybiera spośród swego grona 

przewodniczącego. 
6. Komisja Rewizyjna wykonuje swoją pracę społecznie. 
 

&3 
1. Komisja Rewizyjna zobowiązana jest do przeprowadzenia kontroli pracy 
 Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Muzeum w Radomsku (zwanego dalej 
 Zarządem), co najmniej raz w roku. 
2. Komisja Rewizyjna ma prawo żądać od Zarządu  pisemnych lub ustnych  
 wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw. 
3. Komisja Rewizyjna przy wykonywaniu swojej funkcji, w przypadku 
 wyjątkowo skomplikowanym może korzystać z usług specjalisty z danej 
 dziedziny wiedzy, nawet spoza Towarzystwa Przyjaciół Muzeum              
 w Radomsku. 
4. Komisja Rewizyjna sporządza protokóły z kontroli w/g ogólnie przyjętych 
 zasad. 
5. Komisja Rewizyjna składa Walnemu Zgromadzeniu Członków Towarzystwa 
 Przyjaciół Muzeum w Radomsku sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli 
 i stawia wniosek o zatwierdzenie sprawozdania. W czasie Walnego 
 Zgromadzenia Sprawozdawczo Wyborczego stawia wniosek o udzielenie 
 Zarządowi absolutorium, bądź o nieudzielanie absolutorium. 
6. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć z głosem doradczym             
 w posiedzeniach Zarządu.  
 

&4 
1. W sprawach niezwykle ważnych, lub w razie stwierdzenia, że Zarząd nie 
 wywiązuje się ze swoich statutowych obowiązków albo jest niezdolny do 
 dalszego pełnienia  obowiązków, Komisja   Rewizyjna ma prawo zwołać 
 nadzwyczajne zebranie Zarządu lub (jeśli Zarząd nie bierze się)     
 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Przyjaciół       
 Muzeum w Radomsku. 



 
&5 

1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej  zwołuje przewodniczący. 
2.  Posiedzenia mogą odbywać się w różnych miejscach w zależności od 
 potrzeb.  

  
&6 

1. Komisja Rewizyjna może uzupełnić swój skład osobowy w trakcie kadencji  
 (w wypadku niezdolności do pracy którejś z wybranych osób) poprzez 
 dokooptowanie jednej osoby  
2. W wypadku niezdolności do pracy więcej niż jednej osoby Zarząd  
 Towarzystwa zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa 
 Przyjaciół Muzeum w Radomsku w celu wybrania Komisji Rewizyjnej.  
 

&7 
1.  Regulamin niniejszy obowiązuje od  dnia jego uchwalenia. 


