
 
Załącznik do Uchwały 129/2015  Walnego Zebrania Członków 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „EUROGALICJA” 
z dnia 10.12.2015r. 

REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ 
STOWARZYSZENIA 

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „EUROGALICJA” 
 

§ 1. 
1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad 

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

Zebranie Członków regulamin i uchwały Walnego Zebrania Członków. 
3. Komisja ma prawo wglądu w dokumentację prowadzoną przez Stowarzyszenie, w tym 

dokumenty finansowe, zasięgania informacji i wyjaśnień dotyczących działalności 
Stowarzyszenia od członków Stowarzyszenia, członków władz Stowarzyszenia, 
pracowników Biura oraz innych współpracowników Stowarzyszenia. 

 
§ 2. 

1. Członek Komisji nie może być w związku małżeńskim, ani też w stosunku pokrewieństwa, 
powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu lub Rady. 

2. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem 
sądu za przestępstwo popełnione umyślnie. 

 
§ 3. 

1. Praca członków Komisji opiera się na pracy społecznej. 
2. 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. 
1. Komisja pracuje w stałej siedzibie Stowarzyszenia. 
2. Zebrania Komisji organizowane mogą być w różnych miejscach w zależności od potrzeb. 
 

§ 6. 
Działalność Komisji kończy się z chwilą wyboru nowej Komisji Rewizyjnej przez Walne 
Zebranie Członków. 
 

§ 7. 
1. Na swoim pierwszym posiedzeniu, członkowie Komisji dokonują wyboru 

Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, zwykłą większością głosów, w głosowaniu 
tajnym. 
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2. Wybory prowadzi najstarszy wiekiem członek Komisji przy pomocy pracownika Biura 
Stowarzyszenia LGD „Eurogalicja”, stosując odpowiednio zasady głosowania tajnego 
określone przez Wale Zebranie Członków dla wyborów władz Stowarzyszenia. 

§ 8. 
1. Wiceprzewodniczący składa rezygnację z pełnionej funkcji na ręce Przewodniczącego 

Komisji. 
2. Przewodniczący Komisji składa rezygnację z pełnionej funkcji na ręce 

Wiceprzewodniczącego. 
3. W przypadku rezygnacji Przewodniczącego Komisji z pełnionej funkcji, 

Wiceprzewodniczący, zwołuje w ciągu miesiąca posiedzenie Komisji, celem 
przeprowadzenia wyborów uzupełniających na stanowisko Przewodniczącego Komisji. 

4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się, jeżeli rezygnacja złożona została na posiedzeniu Komisji. 
W takim przypadku, na posiedzeniu tym dokonuje się wyborów uzupełniających na 
stanowisko Przewodniczącego Komisji, chyba, że Komisja wyznaczy inny termin 
wyborów. 

5. W przypadku niedokonania wyboru uzupełniającego z powodu braku zgody pozostałych 
członków Komisji na objęcie funkcji w Komisji, Zarząd zwołuje Walne Zebranie 
Członków celem dokonania zmian w składzie Komisji. 

 
§ 9. 

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy w szczególności: 
1) przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli działalności merytorycznej i 

finansowej Stowarzyszenia z uwzględnieniem celowości, rzetelności, prawidłowości 
oraz zgodności z przepisami statutu i uchwał władz. 

2) kontrolowanie przestrzegania zasad prawidłowego gospodarowania funduszami i  
majątkiem Stowarzyszenia. 

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

4) w przypadkach przez prawo wymaganych - dokonywanie wyboru podmiotu mającego 
zbadać sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia zgodnie z przepisami o rachunkowości 
w trybie konkursu. 

5) dokonywanie ewaluacji raz na trzy lata działania. Część zadań związanych z ewaluacją 
komisja może zlecić do wykonania ekspertom zewnętrznym. Wyniki ewaluacji komisja 
powinna przedłożyć w postaci raportu podczas Walnego Zebrania Członków, które 
udziela absolutorium Zarządowi za miniony rok. 

6) przedkładanie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami. 
7) zwołanie Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez 

Zarząd z jego statutowych obowiązków oraz w innych przypadkach uzasadnionych 
wynikami przeprowadzonej kontroli, o której mowa w pkt 1 i 2, a także prawo żądania 
zwołania zebrania Zarządu w sprawach nie cierpiących zwłoki. 

 
§ 10. 
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1. Komisja może zwołać Walne Zebranie Członków w przypadkach określonych w statucie 
Stowarzyszenia. 

2. Termin, miejsce i propozycje porządku obrad Walnego Zebrania Członków zwołanego w 
trybie określonym w ust. 1 ustala Komisja. 

3. Komisja zawiadamia członków Stowarzyszenia o terminie, miejscu i propozycjach 
porządku obrad Walnego Zebrania Członków listami poleconymi lub w każdy inny 
skuteczny sposób, nie później niż na 7 dni przed jego odbyciem.   

 
§ 11. 

1. Posiedzenia Komisji zwołuje jej Przewodniczący, który jednocześnie ustala porządek 
obrad posiedzenia, zaś pierwsze posiedzenie Komisji po wyborze nowych  członków 
zwołuje najstarszy wiekiem nowo wybrany członek Komisji 

2. W przypadku niemożności zwołania posiedzenia Komisji przez Przewodniczącego, 
posiedzenie zwołuje i ustala porządek jego obrad, Wiceprzewodniczący Komisji. 

3. Posiedzenia zwoływane mogą być listami poleconymi lub w inny sposób 
zapewniający skuteczne poinformowanie członka komisji o dacie i przedmiocie 
posiedzenia. 

4. Posiedzenia odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na rok. 
5. W posiedzeniach mogą brać udział osoby zaproszone przez Przewodniczącego 

Komisji Rewizyjnej. 
6. Posiedzenia Komisji prowadzi jej Przewodniczący, a w razie jego nieobecności – 

Wiceprzewodniczący. 
7. Ustalony porządek obrad Komisji może być zmieniony na wniosek każdego z jej 

członków, bezwzględną większością głosów członków Komisji. 
 

§ 12. 
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. Wynagrodzenie specjalisty powołanego spoza Stowarzyszenia, pokrywane jest ze 
środków Stowarzyszenia. 

 
§ 13. 

1. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej 
połowy członków Komisji. 

2. W przypadku równej liczby głosów "za" i "przeciw" decyduje głos Przewodniczącego 
Komisji, a w razie jego nieobecności – głos prowadzącego posiedzenie 
Wiceprzewodniczącego. 

3. W uzasadnionych nie cierpiących zwłoki przypadkach głosowanie może się odbyć w 
drodze ustalenia korespondencyjnego. 

 
§ 14. 

1. Z zebrań Komisji sporządzany jest protokół według ogólnie przyjętych zasad. 
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3. Za prawidłowość dokumentacji odpowiada Przewodniczący Komisji. 
 

§ 15. 
Regulamin Komisji Rewizyjnej wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Walne Zebranie 
Członków. 


