
Załącznik nr 4  
do uchwały nr 4/III/15 z dnia 21.12.15 r. 

 

Regulamin Komisji Rewizyjnej  
Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania 

„Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R.” 
 
 

§ 1  
 

Komisja Rewizyjna składa się z co najmniej 3 członków, powoływanych i odwoływanych 

przez Walne Zebranie.  

§ 2  

1. Komisja Rewizyjna konstytuuje się natychmiast po wyborze, wybierając ze swego 

grona Przewodniczącego.  

2. Komisja może dokonać wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji oraz 

Sekretarza.   

 

§ 3  

Do ważności uchwał Komisji Rewizyjnej wymagana jest obecność co najmniej 2 członków.  

 

§ 4  

Na posiedzenia Komisji mogą być zapraszani przedstawiciele Zarządu z głosem 

doradczym.  

§ 5 

Głosowania na posiedzeniach Komisji Rewizyjnej odbywają się jawnie, o ile nikt z 

obecnych członków Komisji nie zażąda tajnego głosowania.  

 

§ 6  

Z każdego posiedzenia sporządza się protokół podpisany przez członków Komisji 

biorących udział w posiedzeniu. Jeden egzemplarz protokołu przesyłany jest do Zarządu, 

drugi pozostaje w aktach Komisji. Protokoły powinny być bieżąco numerowane. 

 

 

 



§ 7  

Zarząd zobowiązany jest udzielać Komisji Rewizyjnej pomocy i wyjaśnień w celu 

ułatwienia jej wykonania obowiązków, wynikających z przepisów Statutu.  

 

§ 8  

1. Komisja Rewizyjna wykonuje swoje czynności na podstawie planów pracy 

ustalonych przed posiedzeniem Komisji oraz w nagłych wypadkach i stwierdzonej 

konieczności.  

2. Plan pracy powinien przewidywać przeprowadzenie pełnej kontroli działalności 

Zarządu Stowarzyszenia pod względem organizacyjnym i finansowym.  

3. Plan pracy Komisja Rewizyjna przekazuje do wiadomości Zarządu.  

 

§ 9  

1. Pełna kontrola Zarządu Stowarzyszenia powinna być przeprowadzona w 

pierwszym półroczu każdego roku kalendarzowego, przed wyznaczonym 

terminem Walnego Zebrania.   

2. Przedmiotem pełnej kontroli Komisji Rewizyjnej winny być w szczególności: 

a) działalność Zarządu pod kątem celowości i legalności; 

b) roczne sprawozdania z działalności Zarządu i sprawozdania finansowe.  

3. Komisja zobowiązana jest do wydania opinii w zakresie przedmiotu kontroli.  

 

§ 10  

Na Walnym Zebraniu Komisja Rewizyjna składa na piśmie sprawozdanie ze swojej 

działalności oraz występuje z wnioskiem w sprawie absolutorium dla Zarządu z tytułu 

wykonania planu finansowego za dany rok kalendarzowy.  

 

 


