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REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ  

STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ GIMNAZJUM NR 20 W KATOWICACH 

T E K S T  J E D N O L I T Y  

U W ZG L Ę D N I A J Ą C Y :  

1) treść Regulaminu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków  przyjęta uchwałą. 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 21 października 2009 r. 

2) zmiany dokonane uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków z dnia  

26 stycznia 2010 r. 

 

 

 

§ 1 

1. Komisja Rewizyjna, zwana dalej Komisją powołana jest do sprawowania kontroli nad 

działalnością Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem Zarządu Stowarzyszenia.  

2. Komisja działa na podstawie Statutu, Regulaminu Komisji Rewizyjnej oraz uchwał Walnego 

Zebrania Członków. 

§ 2 
1. Komisja składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza, 

wybieranych bezwzględną większością głosów przez Walne Zebranie Członków, w obecności 

co najmniej połowy składu Komisji. 

2. Członkowie Komisji wybierani są przez Walne Zebranie Członków na okres 3 lat. 

3. Mandat członków Komisji wygasa z chwilą wyboru nowej Komisji Rewizyjnej przez Walne 

Zebranie Członków. 

4. Utrata mandatu przed upływem kadencji może nastąpić w przypadkach:  

a.   zrzeczenia się mandatu,  

b. odwołania przez organ który dokonał wyboru, 

c.   ustania członkostwa w Stowarzyszeniu. 

5. Jeżeli liczba członków Komisji spadnie w czasie kadencji poniżej 3, uprawniony organ 

statutowy dokonuje wyboru uzupełniającego na najbliższym posiedzeniu. Zarząd 

Stowarzyszenia w takiej sytuacji powinien zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków 

w terminie 30 dni od dnia zmniejszenia się liczby członków Komisji Rewizyjnej poniżej 3. 

6. Osoby zasiadające w Komisji Stowarzyszenia nie mogą: 

a.   być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, 

powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia, 

b. być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej, 

c.   otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia 

w wysokości wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o 

wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 

306, z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 

r. Nr 45, poz. 391 i Nr 60, poz. 535), 

d. być członkiem Prezydium Walnego Zebrania Członków 

 

§ 3 

1. Komisja konstytuuje się natychmiast po wyborze, wybierając ze swego grona 

przewodniczącego, jego zastępcę oraz sekretarza.  

2. Posiedzenia Komisji zwołuje jej Przewodniczący lub w jego zastępstwie Wiceprzewodniczący 

Komisji. 

3. Posiedzenia Komisji odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w roku. 

4. Kompleksowa kontrola powinna być przeprowadzona co najmniej raz w roku.  
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§ 4 

1. Komisja działa w oparciu o stałą siedzibę Stowarzyszenia, a jej obsługę w miarę możliwości  

i przy zachowaniu stosownych przepisów - zapewnia Biuro Zarządu. 

2. Zebrania Komisji organizowane mogą być w różnych miejscach w zależności od potrzeb. 

3. Dla ważności uchwał Komisji wymagana jest obecność, co najmniej 2 członków. 

4. Praca członków Komisji opiera się na pracy społecznej.  

5. Na posiedzenia Komisji mogą być zapraszani przedstawiciele Zarządu oraz inni członkowie 

Stowarzyszenia z głosem doradczym.  

6. Przewodniczący Komisji lub inny upoważniony przez Przewodniczącego członek może 

uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu. 

 

§ 5 

1. Głosowania na posiedzeniach Komisji odbywają się jawnie.  

2. Z każdego posiedzenia sporządza się protokół podpisany przez członków Komisji biorących 

udział w posiedzeniu. Jeden egzemplarz protokołu przesyłany jest do Zarządu, drugi pozostaje 

w aktach Komisji. Protokoły powinny być bieżąco numerowane.  

 

§ 6 

1. Do zadań Komisji należy:   

a.   przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli działalności merytorycznej  

i finansowej Zarządu z uwzględnieniem celowości, rzetelności, prawidłowości oraz 

zgodności z przepisami Statutu i uchwał 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 udzielanie (lub odmowę udzielenia) absolutorium Zarządowi 

bądź w stosunku do każdego członka Zarządu oddzielnie, 

d. składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań zawierających w szczególności 

wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych Zarządu,  

e.   przekładanie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami,  

f.   występowanie z wnioskiem do Zarządu o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania 

Członków,  

g. zatwierdzanie sprawozdania merytorycznego oraz finansowego, o którym mowa  

w art. 23 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, 

2. Komisja w wykonywaniu swoich uprawnień może żądać od członków Zarządu, członków i 

pracowników Stowarzyszenia: 

a.   przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Stowarzyszenia, 

b. złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień. 

3. Komisja przy wykonywaniu swoich kontrolnych funkcji może skorzystać z usług specjalisty z 

danej dziedziny wiedzy, również spoza członków Stowarzyszenia. 

4. Komisja może wstrzymać wykonanie decyzji lub uchwał Zarządu w przypadkach oczywistego 

i rażącego naruszenia prawa, postanowień Statutu, uchwał Walnego Zebrania Członków lub 

zasad prawidłowej gospodarki finansowej. Wszelkie spory z tym związane rozstrzyga Walne 

Zebranie Członków na najbliższym posiedzeniu, które Zarząd w takiej sytuacji powinien 

zwołać w terminie 14 dni od dnia wstrzymania wykonania decyzji lub uchwały. 

 

§ 7 

Komisja wykonuje swe czynności na podstawie planów pracy ustalonych na posiedzeniach 

Komisji oraz w miarę potrzeby. Plan pracy powinien przewidywać przeprowadzenie pełnej 

kontroli działalności Stowarzyszenia i jego komórek pod względem organizacyjnym, 

gospodarczym i finansowym. Plan pracy Komisja przekazuje do wiadomości Zarządu.  

 

§ 8 
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Na Walnym Zebraniu Członków Komisja składa na piśmie sprawozdanie ze swojej działalności. 

Komisja występuje z wnioskiem o udzielenie Zarządowi absolutorium za okres sprawozdawczy.  

 

§ 9 

W wyniku kontroli Komisja przesyła Zarządowi w protokole swoje zalecenia.  

W sprawie tych zaleceń Zarząd może odwołać się do Walnego Zebrania Członków.  

 

 

§ 10 

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.  

 

 

Katowice, dnia 26 stycznia 2010 roku 

 


