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Regulamin Komisji Rewizyjnej                                                                                

Okręgowej Izby Lekarskiej                                                                                                  

w Tarnowie 

§ 1 

1. Komisja Rewizyjna jest organem Okręgowej Izby  Lekarskiej w Tarnowie                   

powołanym do sprawowania  kontroli  jej działalności, ze szczególnym 

uwzględnieniem gospodarki finansowej. 

2. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o ustawę  o izbach lekarskich                    

oraz uchwalony przez Okręgowy Zjazd Lekarzy i Lekarzy Dentystów 

Okręgowej Izby Lekarskiej  w  Tarnowie  regulamin i uchwały                       

w/w Okręgowego Zjazdu Lekarzy. 

§ 2 

1. Pierwsze posiedzenie Komisji zwołuje Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej            

w Tarnowie w terminie 30 dni od daty wyboru składu komisji. 

2. Komisja Rewizyjna jest wybierana przez Okręgowy Zjazd Lekarzy i Lekarzy 

Dentystów  Okręgowej Izby Lekarskiej w Tarnowie w głosowaniu tajnym             

na 4-letni okres kadencji i składa się z 5 członków,  którzy na pierwszym 

posiedzeniu wybierają ze swego grona przewodniczącego i zastępców 

przewodniczącego, z których jeden  jest lekarzem dentystą  oraz sekretarza. 

3.  Członek Komisji Rewizyjnej nie może pełnić innych funkcji w organach 

Okręgowej Izby Lekarskiej w Tarnowie. 

§ 3 

Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć w posiedzeniach 

Okręgowej Rady Lekarskiej w Tarnowie. 
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§ 4 

Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków organów izby oraz 

pracowników biura pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących 

kontrolowanych spraw. 

§ 5 

1. Obsługę Komisji Rewizyjnej w miarę możliwości i przy zachowaniu 

obowiązujących przepisów zapewnia biuro Okręgowej Izby Lekarskiej                

w Tarnowie. 

2. Posiedzenia  Komisji organizowane mogą być w różnych miejscach                   

w zależności od potrzeb. 

§ 6 

Działalność Komisji kończy się z chwilą wyboru nowej Komisji Rewizyjnej 

przez Okręgowy Zjazd Lekarzy i Lekarzy Dentystów Okręgowej Izby 

Lekarskiej w Tarnowie. 

§ 7 

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy: 

1.  Przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli działalności finansowej            

i gospodarczej izby  z uwzględnieniem celowości, rzetelności, prawidłowości 

oraz zgodności z przepisami ustawy o izbach lekarskich i uchwał organów 

izby. 

2. Kontrolowanie przestrzegania zasad prawidłowego gospodarowania 

funduszami i majątkiem izby.  

3. Składanie sprawozdań ze swej działalności kontrolnej Okręgowemu Zjazdowi 

Lekarzy i Lekarzy Dentystów  Okręgowej Izby Lekarskiej w Tarnowie.  
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4. Przedstawianie Okręgowemu Zjazdowi Lekarzy i Lekarzy Dentystów 

Okręgowej Izby Lekarskiej w Tarnowie  opinii dotyczącej sprawozdania 

Okręgowej Rady Lekarskiej w Tarnowie  z wykonania budżetu  i zgłaszanie 

wniosku w sprawie   udzielenia absolutorium Okręgowej Radzie Lekarskiej. 

5. Przedkładanie Okręgowej Radzie Lekarskiej w Tarnowie protokołów 

pokontrolnych wraz z wnioskami. 

 

§ 8 

1. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący bądź osoba przez niego 

upoważniona. 

2. Posiedzenia odbywają się w miarę potrzeby, jednakże nie rzadziej niż raz                  

w roku. 

3. W posiedzeniach mogą brać udział osoby zaproszone przez 

przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 

§ 9 

Członkom Komisji przysługuje zwrot kosztów przejazdu, a także wydatków 

poniesionych w związku z realizacją wyznaczonych zadań. 

§ 10 

1. Uchwały Komisji zapadają większością głosów przy obecności co najmniej 

trzech członków. 

2. W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” decyduje głos 

przewodniczącego Komisji. 

3.  W uzasadnionych nie cierpiących zwłoki przypadkach głosowanie może się 

odbyć w drodze ustalenia telefonicznego bądź korespondencyjnego. 
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§ 11 

1. Z zebrań Komisji sporządzony jest protokół według ogólnie przyjętych zasad. 

2. Komisja prowadzi rejestr swoich uchwał i wniosków. 

3.  Za prawidłowość dokumentacji odpowiada sekretarz. 

§ 12 

Regulamin Komisji Rewizyjnej wchodzi w życie z chwilą jego uchwalenia przez 

Okręgowy Zjazd Lekarzy i Lekarzy Dentystów Okręgowej Izby Lekarskiej                   

w Tarnowie. 

 


