UCHWAŁA
Krajowej Komisji Rewizyjnej SLD
z dnia 29 czerwca 2007 r.
w sprawie przyjęcia Zadań gminnych, powiatowych i wojewódzkich
komisji rewizyjnych SLD
§1
Na podstawie art. 47 ust. 6 Statutu SLD, Krajowa Komisja Rewizyjna przyjmuje „Zadania
gminnych, powiatowych i wojewódzkich komisji rewizyjnych SLD” w następującym
brzmieniu:
I. Gminne, powiatowe i wojewódzkie komisje rewizyjne SLD na podstawie art. 47 ust. 3
Statutu SLD oceniają:
•

przestrzeganie zasad celowości i oszczędności w gospodarowaniu majątkiem
i finansami partii,

•

prawidłowość sporządzenia ramowych planów przychodów i wydatków,

•

sprawozdania finansowe.

II. Komisje rewizyjne SLD wykonując uprawnienia statutowe powinny badać stan
realizacji uchwał:
1. Rady Krajowej SLD:
•

z dnia 14 kwietnia 2000 r. w sprawie składek członkowskich,

•

z dnia 23 marca 2002 r. w sprawie zasad gospodarowania majątkiem i finansami partii
oraz zaciągania zobowiązań majątkowych.

2. Rad Wojewódzkich SLD
•

w sprawie zasad gospodarowania i podziału funduszy pozyskanych ze składek
specjalnych z tytułu pełnienia przez członków partii mandatu i funkcji w organach
samorządu terytorialnego.

3. Rad Powiatowych SLD:
•

w sprawie zasad wykorzystania i podziału funduszy uzyskanych ze składek
członkowskich.

4. Kół SLD:
•

w sprawie zwolnienia lub obniŜenia wysokości składek członkowskich.

III. Komisje rewizyjne SLD, realizując swe uprawnienia statutowe, winny po
przeprowadzeniu kontroli dokonać oceny w poszczególnych jednostkach
organizacyjnych partii.
1. W kołach SLD:
•

prawidłowości prowadzenia rejestru składek członkowskich,

•

dokumentowania przychodów i wydatków,

•

przepływu środków finansowych między kołem a instancją nadrzędną SLD
w sprawach finansowych (rada gminna lub powiatowa),

•

formy zatwierdzania rozliczenia finansowego koła.

2. W radach gminnych, dzielnicowych i powiatowych SLD:
•

rozliczenia składek członkowskich z kół,

•

prowadzenia na bieŜąco i w sposób ciągły księgi przychodów i rozchodów,

•

prawidłowości
pienięŜnych,

•

prawidłowości i zgodności sporządzenia rachunku wyników wraz z informacją
dodatkową oraz ramowych planów przychodów i wydatków,

•

zgodności z dokumentami źródłowymi sporządzenia imiennego wykazu osób
płacących składki specjalne oraz osób, które przekazywały darowizny pienięŜne lub
niepienięŜne,

•

wykonywania statutowego obowiązku opłacania składek specjalnych z tytułu
pełnienia mandatu i funkcji w organach samorządu terytorialnego,

•

uchwały organów statutowych w sprawie ramowych planów przychodów i wydatków
oraz oceny ich wykonania,

•

zgodności z przepisami prawa wpłat gotówkowych do kasy poszczególnych ogniw
partii (rok 2007 - 936 zł) oraz na rachunki bankowe (tylko osoby fizyczne czekiem,
przelewem bankowym lub kartą płatniczą).

•

powiatowe komisje rewizyjne SLD mogą występować do zarządów powiatowych
SLD z wnioskami o skreślenie z listy członków SLD z powodu
nieusprawiedliwionego niepłacenia składek członkowskich przez okres co najmniej 12
miesięcy.
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3. W radach wojewódzkich SLD
•

prawidłowości sporządzenia bilansu, rachunku wyników i informacji dodatkowej oraz
ramowego planu przychodów i wydatków,

•

stanu opłacania składek specjalnych przez działaczy samorządowych bezpośrednio na
rzecz rad wojewódzkich SLD (radni sejmików ),

•

realizacji przez rady powiatowe SLD uchwał rad wojewódzkich SLD w sprawie zasad
gospodarowania i podziału funduszy pozyskanych ze składek specjalnych,

•

oceny archiwizacji i ochrony dokumentacji finansowej w radach wojewódzkich SLD.

IV. Komisje rewizyjne SLD w stosownych terminach przedstawią przyjęte na swych
posiedzeniach plenarnych oceny i wnioski wynikające z przeprowadzonych kontroli,
dotyczące sprawozdań finansowych i ramowych planów przychodów i wydatków
odpowiednio:
•

kołom SLD na zebraniach ogólnych członków,

•

instancjom gminnym, powiatowym i wojewódzkim SLD na posiedzeniach rad
gminnych, powiatowych i wojewódzkich.

§2
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

