REGULAMIN
OKRĘGOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ W PŁOCKU
§1
1. Okręgowa Komisja Rewizyjna jest organem Okręgowej Izby Lekarskiej w Płocku
działającym na mocy ustawy o izbach lekarskich z 2 grudnia 2009 roku i podlega
wyłącznie Okręgowemu Zjazdowi Lekarzy w Płocku.
2. Regulamin określa organizację i tryb działania Okręgowej Komisji Rewizyjnej zwanej
dalej Komisją.
§2
3. Komisja wykonuje obowiązki wynikające z ustawy oraz uchwał zjazdów krajowych,
okręgowych i niniejszego regulaminu, w szczególności:
a. kontroluje działalność finansową i gospodarczą izby
b. przedstawia sprawozdania z działalności kontrolnej okręgowemu zjazdowi
lekarzy
c. przedstawia okręgowemu zjazdowi lekarzy opinię dotyczącą sprawozdania
okręgowej rady lekarskiej z wykonania budżetu i na tej podstawie składa
wniosek, w sprawie udzielenia absolutorium okręgowej radzie lekarskiej
§3
Komisja opiniuje ponadto projekt budżetu na dany rok w porozumieniu ze
skarbnikiem, prezesem i Komisją Finansów Okręgowej Izby Lekarskiej w Płocku.
§4
1. Członków Komisji wybierają delegaci na Okręgowy Zjazd (sprawozdawczowyborczy) Lekarzy, którzy podejmują uchwałę o liczebności organu na czteroletnią
kadencję.
2. Pierwsze posiedzenie Komisji zwołuje Prezes Izby w trybie regulaminu wyborczego
zgodnego z uchwałą Krajowego Zjazdu Lekarzy lub Naczelnej Rady Lekarskiej.
3. Komisja na pierwszym posiedzeniu wybiera Prezydium w składzie: Przewodniczący,
dwóch zastępców, w tym jeden lekarz dentysta i Sekretarz.
§5
1. Komisja Rewizyjna odbywa swoje posiedzenia nie rzadziej niż raz w roku.
2. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwoływane są przez Przewodniczącego.
3. Posiedzenia komisji mogą być zwoływane również na pisemny wniosek z inicjatywy:
Prezesa Izby, 5 członków Okręgowej Rady Lekarskiej, jednego członka Komisji.
§6

1. Komisja podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej
połowy liczby członków, w tym Przewodniczącego lub jednego z zastępców. W razie
równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego posiedzenia.
2. Posiedzeniami plenarnymi Komisji kieruje Przewodniczący bądź jego zastępca.
3. Z posiedzenia plenarnego Komisji sporządza się protokół, który podpisują
przewodniczący obrad, Sekretarz lub zastępujący go członek Komisji.
§7
1. Komisja Rewizyjna wykonuje swoje zadania poprzez planową kontrolę polegającą na:
a. badaniu wykonania uchwał finansowych Zjazdu,
b. opiniowaniu sprawozdań finansowych Rady,
c. badaniu rzetelności ksiąg, rejestrów, akt i dokumentów,
d. analizie spraw gospodarczych i finansowych pod względem celowości
i gospodarności wszystkich organów Izby,
e. badaniu zgodności gospodarki finansowej organów Izby z uchwałami zjazdu,
2. Komisja występuje z wnioskiem do Zjazdu o udzielenie absolutorium Okręgowej
Radzie Lekarskiej.
§8
1. Komisja przeprowadza kontrolę w składzie, co najmniej dwóch członków, w tym
Przewodniczącego lub zastępcy.
2. W wypadkach nagłych i wyjątkowych, doraźną częściową kontrolę może rozpocząć
sam Przewodniczący Komisji do czasu powołania pełnego zespołu kontrolującego,
w terminie nie dłuższym niż 14 dni.
3. Komisja może powoływać biegłych, ekspertów i rzeczoznawców.
§9
1. Z każdej kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną sporządza się protokół.
2. Protokół z kontroli powinien zawierać ustalenia i wnioski, w razie potrzeb zalecenia.
3. Protokół z kontroli wraz z uchwałą Komisji, Przewodniczący Komisji przekazuje
Prezesowi Rady.
4. Protokół z kontroli przeprowadzonej przez Komisję powinien być przedmiotem obrad
najbliższego posiedzenia Okręgowej Rady Lekarskiej.
§ 10
Przewodniczący lub inny upoważniony członek Komisji może uczestniczyć w posiedzeniach
Rady i jej Prezydium z głosem doradczym.
§ 11
Prezes, skarbnik oraz pozostali członkowie Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej,
przewodniczący organów Izby oraz pracownicy administracyjni Izby zobowiązani są udzielić
na żądanie Komisji ustnych i pisemnych wyjaśnień, w terminie 7 dni, a także przedstawić
wszystkie żądane dokumenty, w zakresie jej kompetencji.
§ 12

1. Pracami Komisji kieruje jej Przewodniczący.
2. W razie nieobecności Przewodniczącego jego funkcję pełni jeden z zastępców.
3. Do zakresu czynności Przewodniczącego Komisji należy:
a. reprezentowanie Komisji
b. przedstawianie stanowiska Komisji
c. udział w posiedzeniach ORL i Prezydium Rady,
d. podział prac między członków Komisji,
e. zwoływanie posiedzeń Komisji i przewodniczenie im,
f. podpisywanie korespondencji w imieniu Komisji,
g. składanie w imieniu Komisji informacji na posiedzeniach ORL i na Zjazdach,
h. przedstawianie sprawozdania kadencyjnego Okręgowemu Zjazdowi Lekarzy
z działalności Komisji wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium.
§ 13
Do zadań Sekretarza Komisji należy:
a. redagowanie protokołów z posiedzeń Komisji
b. nadzór nad sprawozdawczością Komisji
c. załatwianie bieżącej korespondencji.
§ 14
1. Obsługę administracyjno-finansową Komisji wykonuje Biuro Izby.
2. Praca członków Komisji wykonywana jest społecznie.

