Regulamin Komisji Rewizyjnej
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
POJEZIERZE RAZEM
Rozdział I
Przepisy ogólne
§1
1. Komisja Rewizyjna jest jedną z władz Stowarzyszenia, powołaną do sprawowania kontroli nad
jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o Statut Stowarzyszenia oraz uchwalony przez Walne
Zebranie Członków niniejszy regulamin i obowiązana jest przestrzegać zapisów tychże
dokumentów.
§2
1. Komisja Rewizyjna jest wybierana przez Walne Zebranie w głosowaniu tajnym lub jawnym.
Głosowanie jawne dopuszcza się gdy liczba zgłoszonych kandydatów odpowiada liczbie
członków wchodzących w skład Komisji.
2. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata. Po upływie tego czasu Komisja Rewizyjna pełni
swoją funkcję do momentu wyboru członków na nową kadencję.
1) Zebranie w celu wyboru władz winno odbyć się w terminie 30 dni od upływu kadencji
określonej w § 2 ust. 2.
3. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze
swojego grona: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza.
4. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być członkiem innych organów Stowarzyszenia.
5. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo popełnione umyślnie. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać
z członkami Zarządu w związku małżeńskim, ani też w stosunku pokrewieństwa,
powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
§3
1. Członkowie Komisji Rewizyjnej wykonują swoją pracę społecznie.
1) Za udział w posiedzeniach Komisji Rewizyjnej jej członkom przysługuje dieta, której
wysokość ustala Walne Zebranie Członków w formie odrębnej uchwały.
2. O zwrotach kosztów podróży służbowych odbywanych w terminach i miejscach określonych
przez Biuro LGD z tytułu wykonywania czynności innych niż udział w posiedzeniach Komisji
Rewizyjnej decyduje Walne Zebranie w drodze uchwały.
3. Członków Komisji Rewizyjnej obowiązuje zakaz prowadzenia odpłatnej działalności lub
świadczenia pracy na rzecz innych podmiotów /osób trzecich/, polegającej na doradztwie
w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie lub w ubieganiu się o pomoc przyznawaną
w ramach PROW 2014-2020.

§4
Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym w każdym
posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia.

§5
1. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:
1) Przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli działalności merytorycznej
i finansowej LGD POJEZIERZE RAZEM
2) 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,
3) Opiniowanie planów finansowo-ekonomicznych, bilansów, rachunków zysków i strat,
sprawozdań i uchwał Zarządu dotyczących gospodarki finansowej,
4) Występowanie z żądaniem zwołania nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków
w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd Stowarzyszenia z jego
statutowych obowiązków, a także prawo zwołania zebrania Zarządu Stowarzyszenia
w sprawach niecierpiących zwłoki,
5) Rozpatrywanie innych skarg i wniosków członków Stowarzyszenia,
6) Rozstrzyganie kwestii spornych zaistniałych podczas naboru wniosków, ich oceny
i wyboru jak również w przypadku przesłanek świadczących o niezastosowaniu się
członków Rady LGD do procedur zachowania bezstronności i ryzyka wystąpienia
konfliktu interesu.
Rozdział II
Praca Komisji Rewizyjnej
§6
1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywać się mogą w dowolnym czasie, nie rzadziej jednak niż
raz na rok.
2. W sytuacjach wyjątkowych, a w szczególności w obliczu spraw niecierpiących zwłoki, Komisja
Rewizyjna może odbyć posiedzenie drogą telekonferencji za pomocą sieci telefonicznych oraz
teleinformatycznych.
3. W czasie pomiędzy posiedzeniami Komisji Rewizyjnej, jej członkowie mają prawo na bieżąco
kontrolować pracę Zarządu Stowarzyszenia.
§7
1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwoływane są przez przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
2. W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej z głosem doradczym może uczestniczyć Prezes Zarządu
oraz osoby zaproszone przez przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
3. W czasie swoich prac Komisja Rewizyjna może korzystać z pomocy ekspertów Stowarzyszenia
oraz ekspertów niezależnych, o ile ich pomoc będzie niezbędna.

§8
1. Komisja Rewizyjna bierze udział we wspólnym posiedzeniu wraz z Zarządem, mającym na
celu uchwalenie niecierpiących zwłoki zmian w Statucie w zakresie wymaganym przez
najwyższy interes Stowarzyszenia.
2. Posiedzenie, o którym mowa w ust. 1, zwołuje Zarząd Stowarzyszenia.
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3. W posiedzeniu, o którym mowa w ust. 1, uczestniczyć muszą wszyscy członkowie Zarządu
Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej, a poprawki przyjęte muszą być jednomyślnie.
§9
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ma prawo wezwać na posiedzenie Komisji Rewizyjnej
każdego członka Stowarzyszenia, którego obecność jest niezbędna dla wyjaśnienia podstawowej
na posiedzeniu kwestii.
§ 10
1. Z każdego posiedzenia Komisji Rewizyjnej, sekretarz Komisji Rewizyjnej sporządza protokół,
który powinien zawierać w szczególności:
1) Datę oraz miejsce posiedzenia,
2) Listę osób spoza Komisji Rewizyjnej,
3) Skrócony opis przebiegu posiedzenia,
4) Listę podjętych uchwał oraz wniosków.
2. Za ważne uznaje się wyłącznie protokoły podpisane przez wszystkich członków Komisji
Rewizyjnej.
Rozdział III
Kontrola i wnioski
§ 11
Szczególnymi posiedzeniami Komisji Rewizyjnej są posiedzenia kontrolne, w czasie których
sprawdzana jest działalność merytoryczna i finansowa Stowarzyszenia.
§ 12
1. W posiedzeniach kontrolnych obowiązkowo uczestniczyć musi przynajmniej jeden członek
Zarządu Stowarzyszenia.
2. Posiedzenia kontrolne odbywać się powinny co roku, obowiązkowo przed posiedzeniami
Walnego Zebrania Członków.
§ 13
Z posiedzeń kontrolnych sporządza się:
1) Protokół zgodnie z zasadami określonymi w § 10,
2) Spis wniosków pokontrolnych do Zarządu Stowarzyszenia.
§ 14
1. Po przekazaniu protokołu wniosków pokontrolnych Zarządowi Stowarzyszenia, Komisja
Rewizyjna może zebrać się ponownie, aby sprawdzić czy jej zalecenia zostały wprowadzone
w życie.
2. Komisja Rewizyjna nie musi zbierać się ponownie, jeśli nieprawidłowości wykryte w czasie
posiedzenia kontrolnego zostały poprawione w obecności dowolnego członka Komisji
Rewizyjnej.
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Rozdział IV
Podejmowanie uchwał oraz sprawozdawczość
§ 15
1. Decyzje, protokoły pokontrolne, opinie, wnioski oraz inne dokumenty Komisji Rewizyjnej
uchwalane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
2. Decyzje zapadają w obecności wszystkich członków Komisji Rewizyjnej.
§ 16
W przypadku gdy Komisja Rewizyjna rozpatruje skargę członka lub grupy członków
Stowarzyszenia na uchwałę Zarządu Stowarzyszenia podjęta zostanie decyzja rozstrzygająca na
korzyść skarżących, Komisja Rewizyjna ma prawo stwierdzić utratę mocy urzędowej skarżonej
uchwały Zarządu.
§ 17
1. W przypadku zmniejszenia się składu Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji:
1) Uzupełnienie składu następuje w drodze wyborów uzupełniających dokonanych przez
Walne Zebranie Członków,
2) Skład osobowy jest uzupełniany spośród niewybranych kandydatów, według kolejności
uzyskanych głosów,
3) Decyzję o kooptacji członka Komisji Rewizyjnej, dwóch pozostałych członków komisji
Rewizyjnej musi podjąć zgodnie.
Rozdział V
Przepisy uzupełniające, końcowe i przejściowe
§ 18
1. Komisja Rewizyjna prowadzi rejestr swoich decyzji, protokołów, wniosków, sprawozdań
i innych dokumentów według ustalonych przez siebie zasad.
2. Wgląd w dokumentację Komisji Rewizyjnej przysługuje każdemu członkowi Stowarzyszenia
po wcześniejszym zgłoszeniu się do sekretarza Komisji Rewizyjnej.
3. Za prawidłowość prowadzenia dokumentacji odpowiada sekretarz Komisji Rewizyjnej.
§ 19
W przypadkach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, Komisja Rewizyjna kieruje się
postanowieniami Statutu bądź innymi przepisami prawa, a w ostateczności powszechnie
obowiązującymi normami.

§ 20
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem przyjęcia przez Walne Zebranie Członków.
2. Zmiany w niniejszym regulaminie uchwalić może Walne Zebranie Członków zwykłą
większością głosów.
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