REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ STOWARZYSZENIA REFA WIELKOPOLSKA
§1
Komisja rewizyjna powołana na podstawie § 20 Statutu Stowarzyszenia ma następujące zadania:
1) Kontrola prawidłowości realizowania przez zarząd zadań ujętych w Statucie i Regulaminie
Zarządu, zatwierdzonych planów działania i podjętych uchwał oraz przestrzegania
obowiązujących przepisów.
2) Kontrola gospodarki finansowej i rzeczowej Stowarzyszenia względem celowości, oszczędności
i legalności.
3) Stawianie wniosków i zaleceń w wyniku kontroli do właściwego organu Stowarzyszenia.
4) Przedstawianie wniosków o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi.
5) Składanie sprawozdań ze swej działalności na walnym zebraniu członków.
§2
1) Działalność komisji rewizyjnej opiera się na postanowieniach Statutu Stowarzyszenia.
2) Dla uznania ważności kontroli wymagany jest udział co najmniej dwóch członków komisji
rewizyjnej.
§3
1) Komisja rewizyjna nie jest upoważniona do wydawania zarządzeń podczas przeprowadzania
kontroli.
2) Komisja rewizyjna może zwrócić się do wyższego organu Stowarzyszenia o podjęcie
natychmiastowych działań w sprawach wymagających bezpośredniej interwencji.
3) W przypadku szczególnej wagi - komisji rewizyjnej przysługuje prawo stawiania wniosków
o zwołanie przez właściwy organ nadzwyczajnego walnego zebrania członków.
4) Członkowie komisji rewizyjnej mogą z głosem doradczym brać udział we wszystkich
posiedzeniach zarządu.
§4
Komisja rewizyjna ma prawo do:
− wglądu we wszystkie dokumenty, dowody i akta,
− przeprowadzania badania niezbędnego do ustalenia zaszłości i faktów,
− żądania pomocy i potrzebnych informacji koniecznych dla przeprowadzenia kontroli.
§5
Działalność komisji rewizyjnej opiera się na planach pracy i wytycznych opracowywanych przez
Komisję Rewizyjną najpóźniej w ciągu 2 miesięcy od powołania. Ponadto komisja rewizyjna może
przeprowadzać kontrole nie ujęte w planie a wynikające z doraźnych potrzeb.
§6
Komisja rewizyjna przedstawia wyniki kontroli na posiedzeniu zarządu Stowarzyszenia i walnym
zebraniu członków.
§7
Posiedzenia komisji rewizyjnej zwołuje przewodniczący lub jego zastępca z 7-dniowym
wyprzedzeniem lub w innym terminie za zgodą wszystkich członków Komisji Rewizyjnej.
§8
Uchwały komisji rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów członków komisji obecnych na
posiedzeniu. Dla ważności uchwał komisji rewizyjnej, wymagana jest obecność, co najmniej połowy
składu komisji, ale nie mniej niż 2 osób. Przy równej liczbie głosów decyduje głos przewodniczącego
posiedzenia.
§9
1) Kontrole oraz posiedzenia komisji rewizyjnej muszą być protokołowane.
2) Wspólne posiedzenia Komisji rewizyjnej i Zarządu odbywają się co najmniej dwa razy w roku.
§ 10
Członkowie komisji rewizyjnej działający poza miejscem zamieszkania otrzymują zwrot kosztów
podróży zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§11
Z dniem wejścia w życie niniejszego regulaminu traci ważność regulamin komisji rewizyjnej z dnia
18.02.1995 r.
§12
Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem wejścia w życie nowej wersji statutu uchwalonej przez
Nadzwyczajne Zebranie Członków w dniu 27.10.2005r.

