
Załącznik do Uchwały nr 13/2013/W                                                                                     
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia  

Tarnowska Organizacja Turystyczna" 
z dnia 05 czerwca 2013 r. 

 

Regulamin Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia  

TARNOWSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA 

 

Postanowienia ogólne 

 

§1 

1. Komisja Rewizyjna jest jedną z władz Stowarzyszenia powołaną do sprawowania całokształtu 

kontroli nad jego działalnością ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej.  

2. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o Statut Stowarzyszenia, uchwały Walnego Zebrania 

Członków oraz niniejszy regulamin. 

 

§ 2. 

1. Komisja Rewizyjna jest wybierana przez Walne Zebranie i składa się z od 2 do 3 członków. 

2. Kadencja Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 4 lata i kończy się z chwilą wyboru nowej 

Komisji Rewizyjnej przez Walne Zebranie.  

3. Członków Komisji Rewizyjnej wybiera się w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów. 

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona sekretarza. 

5. Członek Komisji Rewizyjnej nie może pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia, w 

szczególności nie może być równocześnie członkiem Zarządu ani pozostawać z członkiem Zarządu 

w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub stosunku podległości wynikającej z tytułu 

zatrudnienia oraz nie może być pracownikiem Stowarzyszenia. 

 

§ 3. 

Członkowie Komisji Rewizyjnej, na zaproszenie Zarządu, mogą uczestniczyć z głosem doradczym  

w posiedzeniach Zarządu. 

 

§ 4. 

Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków, władz Stowarzyszenia oraz pracowników Biura 

Stowarzyszenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw. 

 

 

§ 5. 

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy w szczególności: 

1. kontrolowanie co najmniej raz na rok całokształtu działalności Stowarzyszenia, 

2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i żądanie 

wyjaśnień, 

3. prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwierdzenia nie wywiązywania się 

przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo zwołania posiedzenia Zarządu  

w przypadku ważnych i pilnych dla Stowarzyszenia spraw.  

4. zwołanie Walnego Zebrania, w razie nie zwołania go przez Zarząd na zasadach określonych  

w statucie.  



5. składanie na Walnym Zebraniu wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium dla 

Zarządu oraz sprawozdań ze swej działalności. 

 

§ 6 

1. Zebrania Komisji Rewizyjnej zwołuje jej Przewodniczący lub inny członek Komisji Rewizyjnej.  

2. Zebrania Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeby jednakże nie rzadziej niż dwa razy  

w roku.  

3. W zebraniach mogą brać udział osoby zaproszone przez przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.  

 

§ 7 

Podczas wykonywaniu swoich kontrolnych funkcji, w przypadku wyjątkowo skomplikowanej kwestii, 

Komisja Rewizyjna może skorzystać z usług specjalisty w danej dziedziny wiedzy. Specjalista ten nie 

musi być członkiem Stowarzyszenia. 

 

§ 8 

1. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym i zapadają zwykłą 

większością głosów.  

2. Do ważności uchwały wymagana jest obecność dwóch członków.  

3. W przypadku równego rozłożenia głosów, głos decydujący ma Przewodniczący Komisji.  

 

§ 9 

1. Z zebrań Komisji może być sporządzony protokół. Powinien on zawierać: - datę, - porządek obrad, 

- imiona i nazwiska obecnych członków Komisji Rewizyjnej, - imiona i nazwiska innych obecnych 

na zebraniu osób, - treść uchwał, - liczbę głosów oddanych za poszczególnymi uchwałami, - 

odrębne zdania członka w danej kwestii, - podpisy członków Komisji Rewizyjnej uczestniczących 

w posiedzeniu oraz protokolanta.  

2. Komisja prowadzi rejestr swoich uchwał i wniosków. Są one do wglądu w siedzibie 

Stowarzyszenia.  

3. Za prawidłowość dokumentacji odpowiada sekretarz.  

 

Postanowienia końcowe 

 

§ 10 

1. Zmiana niniejszego regulaminu może nastąpić na wniosek Zarządu lub 1/3 ogółu członków 

zwyczajnych Stowarzyszenia. 

2. Przyjęcie zmiany postanowień Regulaminu następuje w formie uchwały, w głosowaniu jawnym, 

zwykłą większością niezależnie od ilości członków obecnych na zebraniu. 

 

§ 11 

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 

 

 


