
REGULAMIN
KOMISJI REWIZYJNEJ KRASNOSTAWSKIEGIEGO

STOWARZYSZENIE STREZLECKIEGO PATRON
......................................................................................................

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Krasnostawskiego 
Stowarzyszenie Strzeleckiego PATRON w Krasnymstawie i działa na 
podstawie Statutu oraz niniejszego regulaminu.

§ 2
Komisja Rewizyjna składa się z 3-ch członków w tym przewodniczącego,  
sekretarza i jest wybierana przez Walne Zebranie Stowarzyszenia.

§ 3
Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.

§ 4
Przewodniczący kieruje pracami Komisji Rewizyjnej i reprezentuje jej 
stanowisko wobec innych organów statutowych Stowarzyszenia.

ZADANIA I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI KOMISJI REWIZYJNEJ
§ 5

Komisja Rewizyjna jest powołana do przeprowadzania co
najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia ze 
szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej pod 
względem celowości, rzetelności i gospodarności.

§ 6
Do zakresu działalności Komisji Rewizyjnej należy:
1.występowanie do Zarządu z wnioskami z ustaleń kontrolnych oraz 
żądanie stosownych wyjaśnień,
2. przedstawianie sprawozdań Walnemu Zebraniu i wnioskowanie             o
udzielenie absolutorium Zarządowi,
3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej bierze udział w posiedzeniach 
Zarządu Stowarzyszenia z głosem doradczym.
4. wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego 
Stowarzyszenia.



ORGANIZACJA PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ
§ 7

1.Komisja Rewizyjna kontroluje pracę organów Stowarzyszenia.
2. Wyniki przeprowadzonych przez członków Komisji Rewizyjnej kontroli
ujęte w pisemnym sprawozdaniu rozpatrywane są na posiedzeniach 
Komisji, która ustala treść zaleceń pokontrolnych dla Zarządu 
Stowarzyszenia
3. Wnioski przedstawia Zarządowi Stowarzyszenia przewodniczący lub 
uprawniony przez niego członek Komisji.

§ 8
1.Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się przynajmniej raz w roku.
2. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.
3. Zawiadomienia o posiedzeniu Komisji i materiały do punktów objętych 
porządkiem obrad są doręczone członkom Komisji przynajmniej 7 dni 
przed terminem posiedzenia.

§ 9
Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą 
większością głosów.

§ 10
Posiedzenia Komisji Rewizyjnej są protokołowane.
Protokół podpisuje przewodniczący posiedzenia.

§ 11
W razie potrzeby Komisja Rewizyjna może powołać rzeczoznawców dla 
zbadania określonego odcinka działalności Stowarzyszenia.

§ 12
Wydatki Komisji Rewizyjnej pokrywane są z budżetu Stowarzyszenia.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 13

Wszelkie zmiany w treści regulaminu uchwala Walne Zebranie Delegatów 
Stowarzyszenia.

§ 14
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają 
zastosowanie postanowienia zawarte w Statucie Stowarzyszenia.

§ 15
Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Walne 
Zebranie Delegatów Stowarzyszenia.


