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Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 34/2015 

Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia – Lokalnej Grupy 

Działania „STER” 

z dnia 15.12.2015 

 

TEKST JEDNOLITY REGULAMINU 

KOMISJI REWIZYJNEJ 

Stowarzyszenia - Lokalnej Grupy Działania „STER” 

 

 

§ 1. 
1. Komisja Rewizyjna jest jedną z władz Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego 

działalnością. 

2. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o statut Stowarzyszenia oraz uchwalony przez Walne Zebranie 

Członków regulamin i uchwały Walnego Zebrania Członków. 

 

§ 2. 

1. Komisja Rewizyjna jest wybierana przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu  jawnym na 4 – 

letni okres kadencji (do czasu wyboru nowej Komisji Rewizyjnej) i składa się z 4 członków 

wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków w sposób zapewniający równą 

reprezentację przedstawicieli gmin: Andrespol, Brójce, Nowosolna i Rokiciny (parytet równowagi 

terytorialnej). 

2. Komisja Rewizyjna na pierwszym posiedzeniu może ze swego grona wybrać Przewodniczącego, 2 

Wiceprzewodniczących i Sekretarza Komisji Rewizyjnej. 

3. Komisja Rewizyjna składa się z co najmniej 50% członków zwyczajnych Stowarzyszenia 

wskazanych przez poszczególne podmioty będące partnerami społecznymi i gospodarczymi, a 

działającymi na obszarze, którego dotyczy lokalna strategia rozwoju, przy czym w składzie Komisji 

Rewizyjnej nie może być mniej niż 25% kobiet i mniej niż 25% mężczyzn. 

4. Członek Komisji nie może pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia. 
5. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za 

przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego. 

 

§ 3. 

Przewodniczący Komisji lub inny upoważniony członek może uczestniczyć z głosem doradczym w 

posiedzeniach Zarządu. 

 

§ 4. 

Komisja ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień 

dotyczących kontrolowanych spraw. 

 

§ 5. 

     Posiedzenia Komisji odbywać się będą w siedzibie Stowarzyszenia. 

 

§ 6. 

Działalność Komisji kończy się z chwilą wyboru nowej Komisji Rewizyjnej przez Walne Zebranie 

Członków. 

 

§ 7. 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

1) kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia, 
2) składanie wniosków w przedmiocie absolutorium dla Zarządu 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. 
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§ 8. 
1. Pierwsze posiedzenie Komisji Rewizyjnej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący ustępującej 

Komisji Rewizyjnej. 

2. Kolejne posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący bądź osoba przez niego upoważniona. 

3. Posiedzenia odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na rok. 

4. W posiedzeniach mogą brać udział osoby zaproszone przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 

5. Członkowie Komisji mają obowiązek uczestniczenia w posiedzeniach Komisji. 

6. W razie niemożności wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji, członek Komisji zawiadamia o tym 

przed terminem posiedzenia Przewodniczącego Komisji.  

  
§ 9. 

1. Komisja Rewizyjna przy wykonywaniu swoich kontrolnych funkcji, w przypadku wyjątkowo 

skomplikowanej kwestii, może skorzystać z usług specjalisty z danej dziedziny wiedzy, również 

spoza Stowarzyszenia. 

2. Specjalistę wybiera Przewodniczący Komisji Rewizyjnej spośród osób zaproponowanych przez 

kierownika biura, po zatwierdzeniu przez Prezesa Zarządu kosztów usługi. 

 
§ 10. 

1.  Wnioski Komisji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu 

Komisji Rewizyjnej, przy czym każdemu członkowi przysługuje 1 głos, a w przypadku równowagi 

głosów, decyduje głos Przewodniczącego Komisji. 

2. W uzasadnionych nie cierpiących zwłoki przypadkach głosowanie może się odbyć w drodze 

ustalenia telefonicznego bądź korespondencyjnego. 

 

§ 11. 

1. W głosowaniu jawnym wyboru dokonuje się poprzez podniesienie ręki. 

2. Przewodniczący Komisji zadaje kolejno następujące pytania: 

a) kto jest „za”, 

b) kto jest „przeciw” 

c) kto wstrzymuje się od głosu. 
3. Niepodniesienie ręki w odpowiedzi na żadne z pytań jest równoznaczne z wstrzymaniem się od 

głosu. 

4. Podniesienie ręki w odpowiedzi na więcej niż jedno z pytań powoduje nieważność głosu. 

5. Jeżeli w głosowaniu personalnym ilość kandydatów jest mniejsza lub równa ilości wybieranych 

osób, o wyborze decyduje większość głosów "za" w stosunku do głosów "przeciw". 

6. Jeżeli w głosowaniu personalnym ilość kandydatów jest większa od ilości wybieranych osób, o 

wyborze decyduje: 

a) większość głosów "za" w stosunku do głosów "przeciw", 

b) kolejność otrzymania największej ilości głosów "za"; w razie równej ilości głosów "za" 

uniemożliwiającej stwierdzenie wyboru, głosowanie należy przeprowadzić po raz drugi w 

odniesieniu do kandydatów z równą ilością głosów "za". 

 

§ 12. 

1. Z zebrań Komisji sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący i Protokolant. Protokół 

powinien zawierać: datę, porządek obrad, osobę Przewodniczącego, Protokolanta, krótki opis 

przebiegu posiedzenia, treść wniosków i zatwierdzonych opinii, wyniki głosowań i załączoną listę 

obecności członków Komisji. 

2. Ze sprawozdawczego posiedzenia Komisji sporządza się ponadto Sprawozdanie Komisji 

Rewizyjnej, które podpisują wszyscy obecni członkowie Komisji. 
 

 

§ 13. 
Regulamin Komisji Rewizyjnej wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Walne Zebranie 

Członków. 

 


