
 

 

REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ  

STOWARZYSZENIE NADNOTECKA GRUPA RYBACKA 

 

§1 

1. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia, zwana dalej Komisją, jest organem nadzoru i kontroli 

Stowarzyszenia. 

2. Kompetencje Komisji określa §17 Statutu. 

 

§2 

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków. 

2. Na pierwszym posiedzeniu od dokonania wyboru Komisja wybiera spośród członków 

Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. 

 

§3 

1. Mandat członka Komisji wygasa po upływie kadencji, a przed upływem kadencji: 

a) wskutek rezygnacji złożonej na piśmie na ręce Przewodniczącego Komisji lub 

Wiceprzewodniczącego, 

b) wskutek odwołania członka Komisji przez Walne Zebranie Członków, 

c) w razie śmierci. 

2. W przypadku wcześniejszego wygaśnięcia mandatu członka Komisji, Komisja na najbliższym 

posiedzeniu uzupełnia skład o brakujące osoby na okres do upływu kadencji Komisji. 

 

§4 

1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący bądź osoba przez niego upoważniona. 

2. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz w 

roku. 

3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej mogą odbywać się w siedzibie Stowarzyszenia lub innym 

wskazanym miejscu. 

4. Posiedzenia Komisji mogą się odbywać także przy użyciu środków komunikacji zdalnej. 

5. Komisja może zaprosić na swe posiedzenie członków Stowarzyszenia oraz członków Zarządu. 

6. Na posiedzeniach Komisji mogą być obecne osoby spoza Stowarzyszenia, jeżeli Przewodniczący 

Komisji zaprosi je jako ekspertów w sprawach, nad którymi pracuje Komisja lub ze względu na 

przedmiot obrad. 

§5 

Komisja Rewizyjna przy wykonywaniu swoich kontrolnych funkcji, w przypadku wyjątkowo 

skomplikowanej kwestii, może korzystać z usług specjalisty z danej dziedziny wiedzy, również spoza 

Stowarzyszenia. 

§6 

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy: 

a) przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli działalności merytorycznej i finansowej 

Stowarzyszenia z uwzględnieniem celowości, rzetelności, prawidłowości oraz zgodności z 

przepisami Statutu i uchwałami władz, 

b) kontrolowanie przestrzegania zasad prawidłowego gospodarowania funduszami i majątkiem 

Stowarzyszenia, 

c) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków i zgłaszanie wniosków o 

udzielenie (albo odmowę udzielenia) absolutorium Zarządowi, 

d) przedkładanie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami, 



 

e) występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwierdzenia 

nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo zwołania 

zebrania Zarządu w sprawach niecierpiących zwłoki. 

 

§7 

Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej dwóch 

członków, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego. W razie równości głosów rozstrzyga 

głos Przewodniczącego, a pod jego nieobecność - Wiceprzewodniczącego Komisji. 

 

§8 

1. Z posiedzeń Komisji Rewizyjnej sporządzany jest protokół. 

2. Posiedzenia Komisji mogą być utrwalane także w inny sposób. 

3. Komisja Rewizyjna prowadzi rejestr swoich uchwał. 

4. Za prawidłowość dokumentacji odpowiada Sekretarz Komisji Rewizyjnej. 

 

§9 

Członkowie Komisji mogą wnioskować o zwrot uzasadnionych wydatków związanych z pełnieniem 

swojej funkcji. 

 

§10 

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez członków Komisji Rewizyjnej. 

 

 

Piła, dn. 09.11.2015 

 

 


