REGULAMIN
działalności Komisji Rewizyjnej Związku Artystów Wykonawców
STOART

Na podstawie § 38 pkt 10 , lit. d Statutu STOART obowiązującego od dnia 21 marca
2013 r. ustala się – w drodze uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów
Nr 11/2012 z dnia 4 marca 2012 r. – regulamin działalności komisji rewizyjnej, zwany dalej
„Regulaminem".

§1
Regulamin określa zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej Związku Artystów
Wykonawców STOART , zwanej dalej „Komisją”.
§2
1. Wybór Komisji, jej kompetencje, tryb podejmowania uchwał, uzupełnianie składu
oraz tryb wyborów na poszczególne stanowiska określa Statut STOART.
2. Wybory na poszczególne stanowiska w Komisji przeprowadza dwuosobowa
komisja skrutacyjna, złożona z zastępców członka Komisji, wyłoniona przez Komisję w
głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 2/3 statutowej
liczby członków Komisji.
3. Na poszczególne stanowiska w Komisji wybierani są kolejno: przewodniczący,
sekretarz, wiceprzewodniczący i zastępca sekretarza.
§3
1. Posiedzenia Komisji odbywają się zgodnie z potrzebami , nie rzadziej jednak niż raz
na miesiąc.
2. W posiedzeniach Komisji mogą uczestniczyć – bez prawa udziału w głosowaniu –
osoby zaproszone przez przewodniczącego, których obecność jest uzasadniona porządkiem
obrad.
§4
1. Z przebiegu każdego posiedzenia Komisji sporządzany jest protokół.
2. Oficjalne decyzje w sprawach należących do kompetencji Komisji podejmowane są
w formie uchwał.
3. Protokół i uchwały, o których mowa w ust. 1 i 2, podpisują przewodniczący
i sekretarz Komisji .
§5
1. Komisja prowadzi działalność kontrolną według przyjętego przez nią planu,
określającego ciąg zadań przewidzianych do wykonania w określonym czasie.
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2. Zadania kontrolne Komisji wykonywane są przez jednego lub kilku członków Komisji
wyznaczanych przez przewodniczącego.
3. Z wykonania każdego zadania kontrolnego sporządzany jest protokół , zawierający
wynik kontroli i wnioski. Protokół podpisuje osoba lub osoby kontrolujące.
4. Przy wykonywaniu zadań kontrolnych Komisja może korzystać z opinii biegłych
i rzeczoznawców.
§6
Przewodniczący Komisji kieruje jej pracami , przewodniczy obradom Komisji oraz
reprezentuje Komisję na zewnątrz . Do kompetencji przewodniczącego Komisji należy w
szczególności:
1) zwoływanie posiedzeń Komisji,
2) sporządzanie projektu porządku posiedzenia Komisji,
3) otwieranie i zamykanie obrad Komisji,
4) udzielanie głosu w obradach,
5) poddawanie pod głosowanie projektów uchwał oraz wniosków,
6) zarządzanie przerw w obradach,
7) kontrolowanie zgodności przebiegu obrad z porządkiem posiedzenia,
8) podpisywanie protokołów z przebiegu posiedzeń Komisji oraz uchwał podejmowanych przez
Komisję,
9) przydzielanie członkom Komisji doraźnych zadań w sprawach należących do kompetencji
Komisji,
10) wyznaczanie członków Komisji do udziału w posiedzeniach Zarządu,
11) przedstawianie Walnemu Zebraniu Delegatów sprawozdania z działalności Komisji oraz
wniosku, mającego formę uchwały Komisji , o udzielenie albo odmowę udzielenia
absolutorium Zarządowi,
12) opracowywanie projektów kwartalnych i rocznych planów pracy Komisji,
13) angażowanie biegłych lub rzeczoznawców z zakresu spraw należących do kompetencji
Komisji.
§7
Sekretarz Komisji organizuje posiedzenia Komisji oraz prowadzi szczegółową
dokumentację jej działalności . Do kompetencji sekretarza Komisji należy w szczególności:
1) przygotowywanie i doręczanie członkom Komisji materiałów związanych z posiedzeniami
Komisji,
2) sporządzanie protokołów z przebiegu posiedzeń Komisji,
3) opracowywanie projektów sprawozdań z działalności Komisji,
4) podpisywanie protokołów z przebiegu posiedzeń Komisji.
§8
W razie nieobecności przewodniczącego lub sekretarza Komisji , kompetencje określone
w § 6 – 7 wypełniają odpowiednio wiceprzewodniczący i zastępca sekretarza Komisji .
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§9
Traci moc Regulamin działalności Komisji Rewizyjnej Związku Artystów Wykonawców
STOART uchwalony przez Nadzwyczajne Walne Zebranie STOART uchwał a nr 6/2007 z dniu 24
czerwca 2007 roku.
§ 10
Regulamin wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez sąd rejestrowy zmian Statutu
STOART uchwalonych przez Nadzwyczajne Walne Zebrania Delegatów obradujące w dniu 4 marca
2012 roku ( uchwały Nr 1/2012 – 7/2012 ) oraz w dniu 2 marca 2013 r. ( uchwały Nr 1/2013 –
18/2013 i 24/2013 ) , mianowicie z dniem 21 marca 2013 roku .

Sekretarz
Nadzwyczajnego Walnego Zebrania
Delegatów STOART

Przewodnicząca
Nadzwyczajnego Walnego Zebrania
Delegatów STOART
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