
(projekt rekomendowany przez Zarząd 18.07.2016)

REGULAMIN

Komisji Rewizyjnej ROD „Kalina” w Lublinie 

§ 1

Do zadań i kompetencji Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:
1. Przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli rzeczowej i finansowej działalności Zarządu.
2. Przedstawianie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami.
3. Składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań ze swej działalności i zgłaszanie wniosków.
4. Żądanie zwołania Walnego Zebrania.

§ 2

Swoje zadania Komisja Rewizyjna realizuje poprzez: 
1. Badanie  gospodarki  finansowej,  z  uwzględnieniem  zasady  racjonalnego  dysponowania  środkami

finansowymi i rzetelnego dokumentowania rozchodów finansowych.
2. Badanie prawidłowości pobierania opłat statutowych.
3. Badanie rocznych sprawozdań finansowych i sprawozdań Zarządu.
4. Ocenę działalności Zarządu w zakresie gospodarowania majątkiem i funduszami celowymi.
5. Opiniowanie projektów budżetu sporządzanych przez Zarząd.
6. Składanie Walnemu Zebraniu corocznego sprawozdania z wyników prowadzonych badań i kontroli oraz

formułowanie wniosków w tym zakresie.
7. Przedkładanie Walnemu Zebraniu wniosków o udzielenie Zarządowi absolutorium, a w uzasadnionych

przypadkach wniosków o zawieszenie lub odwołanie członka lub członków Zarządu.
8. Kontrolę realizacji uchwał Walnego Zebrania.

§ 3

1. Komisja  Rewizyjna  może  w  każdym  czasie  żądać  od  Zarządu  wszelkich  wyjaśnień,  a  także  może
przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać stan majątkowy Stowarzyszenia. 

2. Komisja Rewizyjna może zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie, jeżeli  Zarząd – pomimo otrzymania
stosownego wniosku - nie zwoła zebrania w określonym w Statucie czasie.

§ 4

1. Posiedzenia  Komisji  Rewizyjnej  odbywają  się  co  najmniej  raz  na  pół  roku  i  są  zwoływane  przez
przewodniczącego lub jego zastępcę. 

2. Posiedzenie  Komisji  powinno  być  też  zwołane  na  pisemne  żądanie  Zarządu  lub  co  najmniej  dwóch
członków Komisji.

3. Do ważności uchwał Komisji wymagane jest zawiadomienie o posiedzeniu wszystkich jej członków oraz
obecność więcej niż połowy składu Komisji. 

4. W posiedzeniach Komisji mogą uczestniczyć: prezes lub członek Zarządu, a także inne osoby zaproszone
przez przewodniczącego Komisji, bez prawa udziału w głosowaniu. Z ważnych powodów Komisja może
podjąć decyzję o posiedzeniu zamkniętym.

5. Porządek obrad może być zmieniony za zgodą wszystkich obecnych na posiedzeniu członków Komisji.
6. Na posiedzeniach Komisji podejmuje się postanowienia w formie:



a) wniosków  do  Walnego  Zebrania  wynikających  z  przeprowadzonych  czynności  nadzorczo-
kontrolnych,

b) opinii do Walnego Zebrania w przedmiocie sprawozdań i wniosków Zarządu,
c) uchwał w pozostałych sprawach.

7. Komisja podejmuje uchwały większością głosów, a w przypadku równej liczby głosów ,,za'' i ,,przeciw'',
decyduje głos przewodniczącego. 

§ 5
 

1. Posiedzenia Komisji są protokółowane. Protokół powinien zawierać kolejny numer, datę posiedzenia,
imiona  i  nazwiska  członków  Komisji  i  innych  osób  obecnych  na  posiedzeniu,  porządek  obrad,
streszczenie dyskusji, treść i uzasadnienie podjętych uchwał oraz wyniki głosowania nad nimi. 

2. Protokoły  podpisują  członkowie  Komisji.  Członkowie  nieobecni  przyjmują  do  wiadomości  podjęte
uchwały na najbliższym posiedzeniu i potwierdzają to podpisem na protokole. 

3. Protokoły są przechowywane w siedzibie Stowarzyszenia.
 

§ 6

W  sprawach  nieuregulowanych  w  niniejszym  regulaminie  mają  zastosowanie  przepisy  Statutu  oraz
powszechnie obowiązującego prawa.


