
Załącznik nr 1 do uchwały nr 7/2015 Walnego Zebrania Członków  

Lokalnej Grupy Działania Ziemi Człuchowskiej z dnia 10 września 2015 r. 

 

REGULAMIN 
KOMISJI REWIZYJNEJ 

LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA ZIEMI CZŁUCHOWSKIEJ  
 

Rozdział I 
Zasady ogólne 

§1 
1. Komisja Rewizyjna, zwana dalej Komisją, jest jedną z władz Lokalnej Grupy Działania Ziemi 

Człuchowskiej, zwanej dalej Lokalną Grupą Działania, powołaną do sprawowania kontroli nad jej 
działalnością, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej. 

2. Komisja działa w oparciu o Statut Lokalnej Grupy Działania oraz niniejszy Regulamin, jak również 
powszechnie obowiązujące prawo.  

§2 
Zadania Komisji określone są w §17 Statutu Lokalnej Grupy Działania, zaś sposób organizacji jej pracy 
określa niniejszy Regulamin. 

Rozdział II 
Tryb i zasady organizacji pracy 

§3 
1. Kadencja Komisji trwa cztery lata. 
2. Komisja Rewizyjna składa się od 3 do 5 osób, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zebranie. 
3. Pracami Komisji Rewizyjnej kieruje Przewodniczący Komisji lub jego Zastępca. 
4. Członkostwo każdego z Członków Komisji, niezależnie od pełnionej w tym organie funkcji ustać może 

przed upływem kadencji na skutek rezygnacji złożonej na ręce Prezesa Zarządu. 
5. Przed upływem okresu kadencji, o którym mowa w ust.1 niniejszego paragrafu, członkowstwo w Komisji 

Rewizyjnej ustaje: 
a) na skutek odwołania członka Komisji Rewizyjnej przez Walne Zebranie Członków, 
b) w przypadku śmierci członka Komisji Rewizyjnej, 
c) w razie powołania członka Komisji Rewizyjnej do Zarządu, Rady lub zatrudnienie członka Komisji 

Rewizyjnej w biurze LGD Ziemi Człuchowskiej, 
d) w razie nawiązania przez członka Komisji Rewizyjnej jakiegokolwiek stosunku prawnego mającego 

za przedmiot wykonywanie lub świadczenie odpłatnych usług na rzecz LGD Ziemi Człuchowskiej.  
e) w przypadku złożenia przez członka Komisji Rewizyjnej pisemnego oświadczenia rezygnacji  

z uczestnictwa w Komisji Rewizyjnej; rezygnacja nie wymaga uzasadnienia. W przypadku złożenia 
rezygnacji członek Komisji Rewizyjnej zobowiązany jest nadal pełnić swoją funkcję, aż do czasu 
powołania na jego miejsce nowego członka, nie dłużej jednak niż przez okres 30 dni od daty złożenia 
rezygnacji na ręce Prezesa Zarządu.  

f) na skutek prawomocnego wyroku sądu orzekającego o pozbawieniu członka Komisji Rewizyjnej 
praw publicznych lub skazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie, 

g) w przypadku rażąco nagannego zachowania członka Komisji Rewizyjnej naruszającego dobre imię 
LGD Ziemi Człuchowskiej lub dobra osobiste innych Członków organów LGD Ziemi Człuchowskiej. 

6. Komisja wykonuje swoje czynności na posiedzeniach, w trybie obiegowym oraz przez swoich członków, 
którym zleca wykonywanie określonych zadań. 

7. Komisja Rewizyjna dokonuje czynności kontrolnych: 
a) zgodnie ze Statutem, 
b) w drodze uchwały Komisji Rewizyjnej, 
c) na wniosek innych organów Lokalnej Grupy Działania. 

8. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Lokalnej Grupy Działania pisemnych  
lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.  

9. Komisja przystępując do kontroli powinna powiadomić pisemnie organ kontrolowany o terminie  
i zakresie kontroli na co najmniej 3 dni przed jej rozpoczęciem. 

10. Komisja w trakcie kontroli lub wizytacji powinna zabezpieczać dowody świadczące  
o nieprawidłowościach. 

11. Z czynności kontrolnych Komisja sporządza protokół, który powinien zawierać: 
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a) datę i przedmiot kontroli, 
b) nazwiska członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu lub kontroli oraz ewentualnie osób 

obecnych podczas kontroli, 
c) wykaz dokumentów, na podstawie których wydano ocenę i wynik kontroli, 
d) ustalenia merytoryczne oraz wnioski i zalecenia, 
e) podpisy osób przeprowadzających kontrolę oraz osób przy niej obecnych. 

 
§4 

1. Posiedzenia Komisji odbywają się w miarę potrzeb jednak nie rzadziej niż 1 (raz) w roku. 
2. Posiedzenie Komisji zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy bądź na wniosek Prezesa Zarządu  

lub co najmniej 1/3 członków Komisji. Zebranie powinno odbyć się w ciągu 14 dni od dnia złożenia 
wniosku. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji nastąpić może drogą listowną, pocztą elektroniczną  
lub telefonicznie albo w każdy inny sposób gwarantujący prawidłowe powiadomienie członka Komisji  
o terminie posiedzenia Komisji.  

3. W posiedzeniach Komisji uczestniczy Prezes Zarządu lub wyznaczony prze niego członek Zarządu.  
W posiedzeniach Komisji mogą brać udział osoby zaproszone przez Przewodniczącego lub na wniosek, 
co najmniej dwóch członków Komisji. 

4. W uzasadnionych przypadkach Komisja Rewizyjna może zlecić Zarządowi zbadanie określonej sprawy 
przez biegłego lub specjalistę. 

 
§5 

W przypadku działań niewymagających organizacji posiedzeń lub spotkań, Komisja działa w trybie 
obiegowym poprzez: 
a) korespondencję tradycyjną, 
b) korespondencję elektroniczną, 
c) rozmowy telefoniczne. 

§6 
1. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu, w tym 

Przewodniczącego. Uchwały Komisji są następnie przedkładane na Walnym Zebraniu. 
2. Uchwały Komisji są wiążące dla Zarządu. Zarząd może jednak odwołać się od uchwały Komisji  

do Walnego Zebrania, który to podejmuje w takim przypadku ostateczną decyzję o wykonaniu 
zaskarżonej uchwały albo jej uchyleniu.  

3. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji. 
 

§7 
Za pełnione funkcje członkowie Komisji nie otrzymują wynagrodzenia, jednakże przysługuje im prawo żądania 
zwrotu ponoszonych przez nich kosztów, w tym w szczególności kosztów podróży związanych ze stawieniem 
się na posiedzeniu Komisji. Członkowie Komisji mogą wnioskować również o zwrot kosztów przejazdu,  
a także innych wydatków poniesionych w związku z realizacją swoich zadań.  

 
§8 

Do zakresu kompetencji Komisji należy: 
a) kontrola bieżącej działalności Stowarzyszenia, 
b) ocena prac i składanie wniosków w przedmiocie udzielania absolutorium dla Zarządu na Walnym 

Zebraniu, 
c) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków, 
d) dokonywanie wyboru podmiotu do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego 

Stowarzyszenia. 
 

Rozdział III 
Postanowienia końcowe 

§9 
Regulamin został uchwalony przez Walne Zebranie Członków w dniu 10 września 2015 r. i wchodzi w życie  
z dniem uchwalenia. 


