
Regulamin Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia  

  Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Szczeciński”  
 

 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

1. Komisja Rewizyjna (dalej „Komisja) jest organem kontrolnym Stowarzyszenia. 

2. Komisja działa na podstawie  statutu Stowarzyszenia, uchwał Walnego Zebrania 

Członków oraz niniejszego regulaminu. 

3. Komisja ponosi odpowiedzialność za swoją pracę przed Walnym Zebraniem 

Członków.  

4. Kompetencje Komisji określone są w statucie Stowarzyszenia. 

 

 

§ 2 

1. Osoby wybrane do Komisji przez Walne Zebranie Członków, wybierają spośród 

siebie, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności wszystkich 

członków Komisji : Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. 

2. Wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza powinien być 

dokonany niezwłocznie po wyborze Komisji przez Walne Zebranie Członków. 

 

 

  

Organizacja Komisji i jej funkcjonowanie 

 

§ 3 

 Zebrania Komisji zwołuje i prowadzi Przewodniczący. 

1. Podczas nieobecności Przewodniczącego zebrania Komisji  zwołuje i prowadzi 

Wiceprzewodniczący. 

2. W zebraniach Komisji mogą brać udział, bez prawa głosu, eksperci i goście 

zaproszeni przez Przewodniczącego. 

 

 

§ 4 

1. Z zebrań Komisji sporządza się protokół, który zawiera: porządek obrad, imiona i 

nazwiska obecnych członków Komisji, imiona i nazwiska oraz funkcje lub tytuły  

innych osób obecnych na zebraniu, tytuły podjętych uchwał z podaniem liczby 

oddanych głosów za poszczególnymi uchwałami, istotne opinie i stanowiska wyrażone 

w trakcie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad.  

2. Protokół z posiedzenia Komisji powinien być sporządzony i przedłożony do 

podpisania najpóźniej w ciągu 10 dni od dnia odbycia posiedzenia.  

3. Protokół podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Komisji. 

4. Komisja prowadzi rejestr uchwał i prowadzonych spraw. 

 

 

§ 5 

1. Komisja podejmuje decyzje i zajmuje stanowiska w formie uchwał. 

2. Uchwała może zostać podjęta, jeśli wszyscy członkowie Komisji zostali 

powiadomieni o posiedzeniu co najmniej na dwa dni przed terminem posiedzenia. 



3. W przypadkach nie cierpiących zwłoki głosowanie może odbyć się w drodze ustalenia 

telefonicznego, za pomocą poczty elektronicznej bądź ustalenia korespondencyjnego, 

z dopełnieniem staranności powiadomienia wszystkich członków Komisji. 

4. Uchwały Komisji podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością 

głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków (quorum). 

5. Na podstawie uchwały pełnego składu,  Komisja może podejmować uchwały w 

głosowaniu tajnym. 

6. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Przewodniczącego. 

  

 

§ 6 

1. W razie wystąpienia w danej sprawie  konfliktu interesów Stowarzyszenia z 

interesami danego członka Komisji, członek ten powinien wstrzymać się od udziału w 

rozstrzygnięciu takiej sprawy i żądać zaznaczenia tego w protokole 

2. W przypadku niezastosowania się członka do wymogu określonego w ust. 1, Komisja 

jest obowiązana, dla dobra Stowarzyszenia, wyłączyć tego członka od udziału w 

posiedzeniu Komisji, na którym dana sprawa będzie rozpatrywana.  

 

   

 

    Postanowienia końcowe 

 

§ 7 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decyduje Komisja kierując się 

postanowieniami statutu bądź innymi przepisami prawa. 

 

 

§ 8 

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Walne Zebranie 

Członków Stowarzyszenia. 

 


