Uchwała nr WZ/44/2015
Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania
„Pojezierze Bytowskie”

z dnia 29.12.2015 r.

w sprawie: przyjęcia Regulaminu Pracy Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia
Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Bytowskie”

Na podstawie § 12 ust. 2, lit. d Statutu Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania
„Pojezierze Bytowskie” z dnia 23 marca 2013r. tekst jednolity z późn. zm., uchwala się, co następuje:

§1
Przyjmuje się Regulamin Pracy Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania
„Pojezierze Bytowskie”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2
Uchyla się uchwałę nr WZ/53/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu
Pracy Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący
(podpis)

Załącznik do Uchwały nr WZ/44./2015
Walnego Zebrania Członków RLGD „Pojezierze Bytowskie”
z dnia 29.12.2015r.

REGULAMIN PRACY
Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Bytowskie”
I. Postanowienia ogólne
§1
1. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia działa na podstawie: Ustawy o stowarzyszeniach, Statutu
Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Bytowskie” oraz niniejszego
Regulaminu.
2. Komisja Rewizyjna jest jednym z władz organów Stowarzyszenia powołana do sprawowania
nadzoru i kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.
§2
1. Komisja Rewizyjna jest wybierana przez Walne Zebranie Członków w trybie określonym przez
Walne Zebranie na 6 – letni okres kadencji (do czasu wyboru nowej Komisji Rewizyjnej) i składa
się z 3 osób.
2. Pracami Komisji Rewizyjnej kieruje Przewodniczący lub jego Zastępca.
3. Członkowie Komisji nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia, jak również nie
mogą być zatrudnieni przez biuro Stowarzyszenia.
4. Działalność Komisji kończy się z chwilą wyboru nowej Komisji Rewizyjnej przez Walne Zebranie
Członków.
5. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba, która prowadzi odpłatną działalność lub
świadczy pracę na rzecz innych podmiotów polegającą na doradztwie w przygotowaniu
wniosków o dofinansowanie lub w ubieganiu się o pomoc przyznawaną w ramach priorytetu 4
„Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze
2014-2020”.
§3
1. Członkom Komisji przysługuje dieta za udział w posiedzeniach związanych z wdrażaniem LSR.
2. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej RLGD „Pojezierze Bytowskie” w celach statutowych
Stowarzyszenia są nieodpłatne.

3. Przewodniczący Komisji lub inny upoważniony członek może uczestniczyć z głosem doradczym w
posiedzeniach innych organów Stowarzyszenia.
§4
Zebrania Komisji Rewizyjnej odbywają się w siedzibie Stowarzyszenia, jak również

w innych

miejscach w zależności od potrzeb.
II. Kompetencje Komisji Rewizyjnej
§5
1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:


opiniowanie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia,



sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością Stowarzyszenia,



występowanie do Zarządu z wnioskami pokontrolnymi,



zwoływanie Walnego Zebrania Członków, jeżeli Zarząd pozostaje w tym przedmiocie
bezczynny, a nadto nie dopełnia tego obowiązku pomimo upływu wyznaczonego Zarządowi
przez Komisję Rewizyjną terminu do podjęcia czynności polegających na zwołaniu Walnego
Zebrania Członków,



opiniowanie wniosków o udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia,



opiniowanie innych spraw wnioskowanych przez Zarząd Stowarzyszenia,



składanie Walnemu Zebraniu Członków rocznego sprawozdania ze swojej działalności,



współpraca z organami kontrolnymi podmiotów trzecich,



badanie innych spraw powierzonych Komisji Rewizyjnej przez Walne Zebranie Członków.

2. W szczególności do zadań Komisji Rewizyjnej należy:


przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli działalności merytorycznej i finansowej
Stowarzyszenia z uwzględnieniem celowości, rzetelności, prawidłowości oraz zgodności z
przepisami statutu i uchwał władz,



kontrolowanie przestrzegania zasad prawidłowego gospodarowania funduszami i majątkiem
Stowarzyszenia w tym kontrolowanie realizacji procedur pracy

pozostałych organów

stowarzyszenia,


składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków i zgłaszanie
wniosków o udzielenie (lub odmowie udzielenia) absolutorium Zarządowi, bądź w stosunku
do każdego członka Zarządu oddzielnie,



przekładanie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami,



występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie
stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także
prawo żądania zwołania zebrania Zarządu w sprawach nie cierpiących zwłoki,



przestrzegania regulaminu Komisji Rewizyjnej oraz opracowania corocznego harmonogramu
pracy Komisji Rewizyjnej, będącego załącznikiem do regulaminu.
§6

Komisja ma prawo żądania od członków oraz organów Stowarzyszenia pisemnych lub ustnych
wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
III. Przebieg prac
§7
1. Zebrania Komisji zwołuje Przewodniczący bądź osoba przez niego upoważniona.
2. Zebrania odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na rok.
3. W zebraniach mogą brać udział osoby zaproszone przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
§8
Komisja Rewizyjna przy wykonywaniu swoich kontrolnych funkcji, w przypadku wyjątkowo
skomplikowanej kwestii, może skorzystać z usług specjalisty z danej dziedziny wiedzy, również spoza
Stowarzyszenia.
§9
1. Uchwały Komisji zapadają zwykła większością głosów.
2. W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” decyduje głos Przewodniczącego Komisji.
3. W uzasadnionych nie cierpiących zwłoki przypadkach głosowanie może się odbyć w drodze
ustalenia telefonicznego bądź korespondencyjnego.
§ 10
1. Z zebrań Komisji sporządzany jest protokół według ogólnie przyjętych zasad.
2. Komisja prowadzi rejestr swoich decyzji i wniosków w formie uchwał.
3. Uchwałom Komisji nadaje się formę odrębnych dokumentów, z wyjątkiem uchwał
proceduralnych, które odnotowuje się w protokole posiedzenia.
4. Podjęte uchwały opatruje się datę i numerem, na który składają się: symbol organu, numer
uchwały - zapisany cyframi arabskimi, łamany przez rok.
5. Za prawidłowość dokumentacji odpowiada Przewodniczący Komisji.

Postanowienia końcowe
§ 11
Zmiana niniejszego regulaminu może nastąpić na wniosek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,
Zarządu Stowarzyszenia lub zgodnie z ustaleniami statutu.
§ 12
Regulamin Komisji Rewizyjnej wchodzi w życie z chwila jego uchwalenia przez Walne Zebranie
Członków.

