Regulamin Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa
Działania Nowa Galicja

§1
1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja,
powołanym do sprawowania kontroli nad przestrzeganiem Statutu przez członków oraz kontroli
działalności Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej.
2. Komisja działa w oparciu o Statut LGD oraz uchwały podjęte przez Walne Zebranie Członków
LGD.
§2
Komisja Rewizyjna wybierana jest przez Walne Zebranie Członków LGD na okres 4 lat i składa
się z trzech członków.
§3
Członek Komisji Rewizyjnej nie może pełnić innej funkcji we władzach LGD.
§4
Do ważności uchwał Komisji Rewizyjnej wymagana jest obecność co najmniej 2 członków.
§5
Na posiedzenia Komisji mogą być zapraszani przedstawiciele Zarządu z głosem doradczym.
§6
1. Głosowania na posiedzeniach Komisji Rewizyjnej odbywają się jawnie, o ile nikt z obecnych
członków Komisji nie zażąda tajnego głosowania.
2. Zebrania Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz
w roku.
3. Na posiedzeniach Komisji Rewizyjnej LGD mogą być obecne osoby spoza Stowarzyszenia,
jeśli Komisja zaprosi je jako ekspertów w sprawach, nad którymi pracuje Komisja, lub ze
względu na przedmiot obrad.
4. Komisja może zaprosić na swe posiedzenia także innych członków LGD.
§7
Komisja Rewizyjna przy wykonywaniu swoich kontrolnych funkcji, w przypadku wyjątkowo
skomplikowanej kwestii może korzystać z usług specjalisty z danej dziedziny wiedzy, również
spoza Stowarzyszenia.
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§8
1.Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrola przestrzegania Statutu przez członków Stowarzyszenia
2) kontrola bieżącej pracy LGD,
3) składanie wniosków w przedmiocie absolutorium dla Zarządu na Walnym Zebraniu Członków,
4) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków,
5) dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe LGD zgodnie z
przepisami o rachunkowości.

§9
1.Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
1) Przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli działalności merytorycznej i finansowej
LGD z uwzględnieniem celowości, rzetelności, prawidłowości oraz zgodności z przepisami
Statutu i uchwałami władz.
2) Kontrolowanie przestrzegania zasad prawidłowego gospodarowania funduszami i majątkiem
LGD.
3) 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 utraty
zdolności do wykonywania swoich funkcji przez Zarząd.
§ 10
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.
§ 11
Zarząd zobowiązany jest udzielać Komisji Rewizyjnej pomocy i wyjaśnień w celu ułatwienia jej
wykonania obowiązków, wynikających z przepisów Statutu.
§ 12
Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Walne Zebranie Członków
Stowarzyszenia.
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