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REGULAMIN PRAC KOMISJI REWIZYJNEJ  

STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „KRAINA BOBRA” 

 

Użyte skróty:  

Stowarzyszenie - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Bobra" 

Komisja Rewizyjna - Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Bobra”  

Zarząd - Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Bobra” 

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne 

§1 

1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia. 

2. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia działa na podstawie ustawy Prawo o Stowarzyszeniach, 

Statutu Stowarzyszenia, Walnego Zebrania Członków oraz niniejszego Regulaminu Pracy 

Komisji Rewizyjnej.  

3. Komisja Rewizyjna jest wybierana przez Walne Zebranie Członków i składa się z 8 do 10 

członków.  

4. Komisja Rewizyjna wybiera Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.  

5. Praca Członków Komisji Rewizyjnej opiera się na pracy społecznej.  

6. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub inny upoważniony członek może uczestniczyć  

z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu.  

 

Rozdział II. Zadania Komisji Rewizyjnej 

§2 

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:  

1. przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli działalności merytorycznej i finansowej 

Stowarzyszenia z uwzględnieniem celowości, rzetelności, prawidłowości oraz zgodności z 

przepisami Statutu i uchwał władz, 

2. sprawowanie kontroli nad prawidłowym gospodarowaniem funduszami majątkiem 

Stowarzyszenia, 

3. składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swej działalności oraz zgłaszanie 

wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium dla Zarządu bądź w stosunku do 

każdego członka Zarządu oddzielnie,  

4. przedkładanie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami,  

5. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w przypadku 

stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków,  

6. żądanie zwołania zebrania Zarządu w przypadku spraw nie cierpiących zwłoki.  

 

§3 

Rewizyjna ma prawo żądania od członków władz Stowarzyszenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień 

dotyczących kontrolowanych spraw.  

 

Rozdział III. Organizacja pracy Komisji Rewizyjnej 

§4 

Zebrania Komisji Rewizyjnej zwołuje przewodniczący. Zebrania odbywają się w miarę potrzeby, 

nie rzadziej jednak niż raz w roku.  

 



2 

§5 

Komisja Rewizyjna przy wykonywaniu swoich kontrolnych funkcji może skorzystać z usług 

specjalisty z danej dziedziny wiedzy.  

 

§6 

Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.  

 

§7 

Z zebrań Komisji Rewizyjnej sporządzany jest protokół według ogólnie przyjętych zasad. Komisja 

Rewizyjna prowadzi rejestr swoich uchwał i wniosków.  

 

Rozdział IV. Postanowienia końcowe 

 

§8 

Regulamin pracy Komisji Rewizyjnej został uchwalony przez Walne Zebranie Członków  

w dniu 8 maja 2008 r.  

 

§9 

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.  

 

 

 

 

 

 

 

 


