REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ STOWARZYSZENIA OGRODOWEGO
NASZE WIŚNIEWO W WAGOWIE
Komisja Rewizyjna to organ kontroli wewnętrznej prawnie umocowany w Statucie Stowarzyszenia
Ogrodowego Nasze Wiśniewo. Komisja działa w imieniu i z upoważnienia Walnego Zebrania.
1. Kompetencje i obowiązki Komisji Rewizyjnej określa Statut i niniejszy regulamin, uchwalony
przez Walne Zebranie.
2. Skład liczbowy komisji określa Walne Zebranie, które w głosowaniu jawnym wybiera od 3
do 5 członków komisji. Bezpośrednio po wyborach, na posiedzeniu komisja wybiera ze
swego składu przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.
3. W przypadku zmniejszenia się liczby członków poniżej 3 osób komisja zobowiązana jest
uzupełnić swój skład do najbliższego Walnego Zebrania.
4. Najbliższe Walne zebranie – regulaminowe lub zwołane w tym celu walne nadzwyczajne
zatwierdza lub odrzuca dokonane zmiany.
5. Członkowie komisji mogą być odwołani na podstawie uchwały walnego w przypadku, gdy:
● nie wywiązują się z obowiązku członka Stowarzyszenia i komisji,
● działają na szkodę Stowarzyszenia.
6. Komisja działa w oparciu o roczny plan kontroli, a także może podejmować czynności
doraźne, wynikające z zaistniałej sytuacji.
7. Komisja w swej działalności jest niezależna. Żaden organ Stowarzyszenia nie może wpływać
na tryb procedowania komisji i formułowania wniosków, zawartych w protokole
pokontrolnym.
8. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej składa podpis na sprawozdaniu Stowarzyszenia, które
raz w roku sporządzane jest dla organu nadzorującego Starostwa Powiatowego w Poznaniu.
9. Wyniki kontroli Komisja przedstawia Zarządowi i Walnemu Zebraniu w zakresie oceny
rocznej działalności Zarządu.
10. Komisja dokonuje kontroli działalności poszczególnych organów Stowarzyszenia w zakresie:
a) zgodności działania z obowiązującymi przepisami prawa Statutu i Regulaminu Ogrodu
oraz Uchwałami Walnego Zebrania;
b) celowości dysponowania środkami finansowymi i troski o zabezpieczenie majątku
Stowarzyszenia;
c) prawidłowego dokumentowania wszystkich czynności organów Stowarzyszenia oraz
właściwego przechowywania dokumentacji;
d) prawidłowości przeprowadzania konkursów ofert dla Stowarzyszenia.
11. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości komisja rewizyjna powinna żądać zwołania
posiedzenia zarządu celem podjęcia odpowiednich kroków zapobiegających powstawaniu
nieprawidłowości i umożliwiających likwidacje szkód.

12. W przypadku stwierdzenia nadużyć i bezczynności Zarządu ma prawo żądania zwołania
nadzwyczajnego Walnego Zebrania i złożenia na nim wniosku o odwołanie Zarządu lub jego
poszczególnych członków. Zebranie musi zostać zwołane w terminie sześćdziesięciu dni od
dnia złożenia wniosku, zawierającego takie żądanie.
13. Wyniki kontroli przedstawiane są na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, która podejmuje
uchwałę zawierającą wnioski pokontrolne. Załącznikiem do uchwały jest protokół kontroli.
14. Komisja może upoważnić każdego członka komisji do przeprowadzenia analizy dokumentów
i sporządzenia z niej raportu.
15. Uchwałę o przyjęciu sprawozdania finansowego i merytorycznego Zarządowi Komisja
podejmuje w pełnym składzie, co najmniej tydzień przed planowanym terminem Walnego
Zebrania. Członkowie Komisji oddają swe głosy poprzez złożenie podpisu pod treścią
uchwały.
16. Z każdego posiedzenia i czynności komisji rewizyjnej powinien być sporządzony protokół
zawierający podjęte decyzje, uchwały i ustalenia. Protokół podpisują wszyscy obecni
członkowie komisji.
17. Komisja Rewizyjna prowadzi rejestr podjętych uchwał i protokołów pokontrolnych.
18. Posiedzenia komisji zwołuje przewodniczący lub jego zastępca.
19. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba pozostająca ze Stowarzyszeniem w
stosunku pracy lub związana umową o podobnym charakterze.
20. Członkowie Komisji pełnią swoją funkcję społecznie.
21. Ustępująca komisja rewizyjna przekazuje dokumentację nowo wybranej komisji w formie
protokołu zdawczo-odbiorczego.
22. Zmiana regulaminu Komisji Rewizyjnej następuje w formie Uchwały Walnego Zebrania.
23. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Walne Zebranie.

