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Załącznik nr 1 do Uchwały 6/2009 z dnia 26.03.2009 

Walnego Zebrania Członków  

Stowarzyszenia LGD 

„Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” 

 

 

 

REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 

„ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” 

 

§ 1 

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia -  powołana do 

sprawowania całokształtu kontroli nad jego działalnością ze szczególnym 

uwzględnieniem gospodarki finansowej. 

2. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o Statut Stowarzyszenia, uchwały Walnego Zebrania 

Członków oraz niniejszy regulamin. 

 

§ 2 

1. Komisja Rewizyjna jest wybierana przez Walne Zebranie Członków i składa się 

z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i od 1 do 3 członków wybieranych 

i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków. 

2. Komisja Rewizyjna w zakresie swej działalności nie podlega Zarządowi ani żadnym innym 

organom Stowarzyszenia. 

3. Powołanie i odwołanie Członków Komisji Rewizyjnej, odbywa się w głosowaniu jawnym, 

zwykłą większością przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków. 

4. Członkowie Komisji nie mogą być jednocześnie Członkami Zarządu, pozostawać 

z członkami Zarządu w związku małżeńskim, pokrewieństwa, powinowactwa i w stosunku 

podległości z tytułu zatrudnienia. 

5. Członkowie Komisji nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo 

z winy umyślnej. 

6. Członkowie Komisji nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia. 
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7. Członek Komisji Rewizyjnej traci swój mandat w przypadku: 

• ustania członkostwa w Stowarzyszeniu, 

• zrzeczenia się funkcji, 

• odwołania z funkcji. 

 

§ 3 

Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem 

doradczym. 

 

§ 4 

Członkowie Komisji maja prawo żądania dostępu do wszelkiej dokumentacji organizacyjnej 

oraz finansowo- gospodarczej prowadzonej przez Zarząd i osoby funkcyjne w Zarządzie. 

Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków, władz Stowarzyszenia oraz pracowników 

Biura Stowarzyszenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw. 

 

§ 5 

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy w szczególności: 

1) kontrolowanie działalności Stowarzyszenia co najmniej raz w roku, 

2) przedkładanie Zarządowi wniosków z przeprowadzonych kontroli oraz żądanie wyjaśnień, 

3) składanie wniosków w przedmiocie udzielenia absolutorium dla Zarządu na Walnym 

Zebraniu Członków, 

4) składanie sprawozdania na Walnym Zebraniu Członków  z własnej działalności, 

5) wnioskowanie do Zarządu o zwołanie Walnego Zebrania Członków, 

6) dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe 

Stowarzyszenia zgodnie z przepisami o rachunkowości, 

7) rozwiązywanie sporów między członkami i organami Stowarzyszenia oraz wyjaśnienie 

przypadków naruszenia dobrego imienia Stowarzyszenia w wyniku postępowania członka 

Stowarzyszenia, 

8) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o uchylenie uchwał Zarządu 

sprzecznych z postanowieniem statutu lub celami Stowarzyszenia. 
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§ 6 

1. Zebrania Komisji Rewizyjnej zwołuje jej Przewodniczący lub inny członek Komisji 

Rewizyjnej. 

2. Zebrania Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeby jednakże nie rzadziej niż dwa 

razy w roku. 

3. W zebraniach mogą brać udział osoby zaproszone przez Przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej. 

 

§ 7 

1. Komisja Rewizyjna nadzoruje i koordynuje prace komórki funkcjonalnej do spraw 

personalnych. 

2. Przewodniczący lub inny członek Komisji Rewizyjnej pełni jednocześnie funkcję 

koordynatora komórki funkcjonalnej do spraw personalnych. Jest on zobowiązany 

współpracować z koordynatorem komórki funkcjonalnej do spraw personalnych 

działającym z ramienia Zarządu Stowarzyszenia. 

 

§ 8 

Komisja powinna zabezpieczyć dowody świadczące o nieprawidłowościach w trakcie 

kontroli. 

Podczas wykonywania swoich kontrolnych funkcji, w przypadku wyjątkowo skomplikowanej 

kwestii, Komisja Rewizyjna może skorzystać z usług specjalisty z danej dziedziny wiedzy. 

Specjalista ten nie musi być członkiem Stowarzyszenia. 

 

§ 9 

1. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym i zapadają zwykłą 

większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych 

członków Komisji. 

2. W sprawach personalnych Komisja Rewizyjna podejmuje decyzje w głosowaniu tajnym, 

zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych 

członków Komisji. 
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3. W przypadku, gdy Walne Zebranie Członków ustaliło liczbę członków na trzy, do ważności 

uchwały wymagana jest obecność dwóch członków. 

4. W przypadku równego rozłożenia głosów, głos decydujący ma  Przewodniczący Komisji. 

 

 

 

§ 10 

1. Z zebrań Komisji musi być sporządzony protokół. Powinien on zawierać: datę, porządek 

obrad, imiona i nazwiska obecnych na zebraniu osób, treść uchwał, liczbę głosów 

oddanych za poszczególnymi uchwałami, odrębne zdania członka w danej kwestii, 

podpisy członków Komisji Rewizyjnej uczestniczących w posiedzeniu oraz protokolanta. 

2. Komisja prowadzi rejestr swoich uchwał i wniosków. Są one do wglądu w siedzibie 

Stowarzyszenia. 

3. Za prawidłowość dokumentacji odpowiada sekretarz. 

 

§ 11 

Regulamin Komisji Rewizyjnej wchodzi w życie z chwilą jego uchwalenia przez Walne 

Zebranie Członków. 

 


