
 

 REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ 

 STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA 

„RAZEM NA PIASKOWCU” 

 

Użyte skróty: 

1. Stowarzyszenie  - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem na Piaskowcu” 

2. Komisja Rewizyjna - Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

„Razem na Piaskowcu” 

3. Statut – Statut Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania  „Razem na Piaskowcu”. 

 

§ 1 

1. Komisja Rewizyjna jest organem powołanym do sprawowania kontroli nad 

działalnością Stowarzyszenia. 

2. Komisja Rewizyjna działa na podstawie Statutu, uchwał Walnego Zebrania Członków  

oraz niniejszego Regulaminu.  

3. Praca członków Komisji Rewizyjnej opiera się na pracy społecznej. 

§ 2 

Mandat członka Komisji Rewizyjnej wygasa w razie:  

a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Prezesa Zarządu,  

b) utraty członkostwa w LGD,  

c) odwołania przez Walne Zebranie,  

d) upływu kadencji.  

1. W razie wygaśnięcia mandatu w trakcie kadencji Walne Zebranie niezwłocznie 

uzupełnia skład Komisji Rewizyjnej. 

§ 3 

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

1) kontrola działalności Stowarzyszenia, 

2) ocena pracy Zarządu i składanie wniosków w przedmiocie udzielenia bądź nie 

udzielenia  Zarządowi absolutorium na Walnym Zebraniu Członków, 

3) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków, 

4) dokonywanie wyboru  podmiotu  mającego  zbadać  sprawozdanie  finansowe  

Stowarzyszenia zgodnie z przepisami o rachunkowości, 

5) dokonywanie kontroli działalności Zarządu oraz Biura Stowarzyszenia w 

zakresie zgodności działania ze Statutem, uchwałami Walnego Zebrania 

Członków i obowiązującymi  przepisami, 

2. Komisja Rewizyjna przedstawia swoje stanowisko w postaci pisemnego sprawozdania 

bądź uchwały. 

§ 4 

Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia 

pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw. 

§ 5 

Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje jej Przewodniczący, a w przypadku jego 

nieobecności Wiceprzewodniczący lub Sekretarz w miarę istniejących potrzeb, nie rzadziej 

niż raz w roku. 

§ 6 

1. Komisja Rewizyjna może zaprosić na swe posiedzenie także innych członków 

Stowarzyszenia. 

2. Komisja Rewizyjna przy wykonywaniu swoich funkcji kontrolnych w uzasadnionych 

przypadkach może korzystać z pomocy lub usług specjalistów. 



§ 7 

1. Komisja Rewizyjna podejmuje decyzje i przedstawia swoje stanowisko w postaci 

pisemnego sprawozdania lub uchwały. 

2. Dla ważności głosowania wymagana jest obecność co najmniej połowa ogólnej liczby  

członków Komisji Rewizyjnej (quorum). 

3. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów. 

4. W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” rozstrzyga głos 

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 

5. Głosowania są jawne z wyjątkiem wyboru osób do pełnienia  funkcji w Komisji 

Rewizyjnej.  

6. Komisja Rewizyjna na wniosek członka tej Komisji zwykłą większością głosów może 

zdecydować o głosowaniu tajnym także w innych przypadkach. 

§ 8 

1. Z posiedzeń Komisji Rewizyjnej sporządza się protokół według ogólnie przyjętych 

zasad.  

2. Protokół podpisują wszyscy członkowie Komisji Rewizyjnej obecni na posiedzeniu. 

3. Komisja Rewizyjna  prowadzi rejestr swoich uchwał i wniosków oraz przechowuje 

protokoły ze swoich posiedzeń. 

4. Za prawidłowość dokumentacji odpowiada Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. 

§ 9 

W przypadkach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie  obowiązuje Statut i 

inne odpowiednie przepisy prawa.  

 

 

 

 

 

 


