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Załącznik nr 2 do Statutu  
Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” 

 
 

Regulamin Komisji Rewizyjnej 
Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” 

(tekst jednolity z dnia 29 września 2020r.)  

 
 

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

Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej.  
2.  Komisja Rewizyjna działa w oparciu o Statut Stowarzyszenia oraz Regulaminu Komisji, 

który jest załącznikiem do tego Statutu oraz w oparciu o  uchwały Walnego Zebrania 
Członków.  
 

§ 2 
Do zadań Komisji Rewizyjnej należy: 

1) przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli działalności merytorycznej i 
finansowej Stowarzyszenia z uwzględnieniem celowości, rzetelności, prawidłowości 
oraz zgodności z przepisami Statutu i uchwałami władz.  

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

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

4) przedkładanie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami.  
5) występowanie z żądaniem zwołania Walnego Zebrania Członków w razie 

stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków. 
6) dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe 

Stowarzyszenia zgodnie z przepisami o rachunkowości. 
 

§ 3 
Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia pisemnych lub 
ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.  
 

§ 4 
Członkowie Komisji Rewizyjnej maja prawo uczestniczenia z głosem doradczym w 
posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia. 
 

§ 5 
1. Komisja na pierwszym swoim posadzeniu dokonuje wyboru Przewodniczącego i 

Wiceprzewodniczącego. 
2. Pierwsze posiedzenie Komisji powinno odbyć się w ciągu 7 dni od dnia wyboru. W 

przypadku pierwszego posiedzenia Komisji nie ma zastosowania § 7 ust.2 niniejszego 
Regulaminu. 

 
§ 6 

1. Przewodniczący podejmuje wszystkie czynności związane z działalnością Komisji w tym 
zwołuje posiedzenia Komisji, kieruje jej obradami oraz reprezentuje ją na zewnątrz. 
2. W razie nieobecności przewodniczącego czynności te wykonuje Wiceprzewodniczący. 
 

§ 7 
1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż   jeden 

raz w roku.  
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2. Członkowie Komisji powinni zostać powiadomieni w sposób skuteczny o posiedzeniu, co 
najmniej na 3 dni przed jego terminem. 

3. Komisja może zaprosić na swoje posiedzenie także innych członków Stowarzyszenia. 
4. Na posiedzeniach Komisji mogą być obecne osoby spoza Stowarzyszenia, jeżeli 

Przewodniczący Komisji zaprosi je jako ekspertów w sprawach, nad którymi pracuje 
Komisja, lub ze względu na przedmiot obrad.  

5. W sytuacjach szczególnie uzasadnionych , w tym m.in. w okresie trwania pandemii, 
Komisja Rewizyjna może odbywać posiedzenia  w formie zdalnej  z wykorzystaniem 
środków komunikacji elektronicznej. Decyzję w sprawie zwołania posiedzenia w formie 
zdalnej podejmuje Przewodniczący Komisji lub działający w jego zastępstwie Zastępca 
Przewodniczącego Komisji.   
 

 
§ 8 

1. Komisja podejmuje decyzje w formie uchwał. 
2. Uchwały Komisji podejmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym,  

przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. 
3. Każdy członek komisji ma jeden głos. 
4. W przypadku równej liczby głosów "za" i "przeciw" decyduje głos Przewodniczącego 

Komisji Rewizyjnej. 
 

§9 
1. Z posiedzenia komisji spisywany jest protokół, który podpisują wszyscy członkowie 

komisji obecni na posiedzeniu. Protokół zawiera: imiona i nazwiska obecnych członków 
komisji i innych osób obecnych na zebraniu, liczbę oddanych głosów za poszczególnymi 
uchwałami oraz odrębne zdanie członka w danej kwestii, jeżeli członek zażąda 
odnotowania takiego zdania. 

2. Protokół z posiedzenia winien być sporządzony w ciągu 7 dni od dnia posiedzenia 
Komisji i po upływie tego terminu dostępny w siedzibie Stowarzyszenia. 

3. Komisja Rewizyjna prowadzi rejestr swoich uchwał i wniosków oraz przechowuje 
protokoły ze swoich posiedzeń. 

4.  Za prawidłowość prowadzonej dokumentacji odpowiada Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej. 

 
§10 

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