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Jak zostać członkiem Komisji Rewizyjnej  LGD ,,Kraina Dinozaurów’’ 
  

Komisja Rewizyjna składa się z przedstawicieli wybranych przez Walne zebranie członków.  

Składa się z 3 członków, którzy wybierają spośród siebie Przewodniczącego Komisji. 

 

Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego 

działalnością. W zakresie swojej działalności nie podlega Zarządowi ani żadnym innym organom 

Stowarzyszenia.  

Członkowie Komisji nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu, pozostawać z członkami 

Zarządu w związku małżeńskim, pokrewieństwa, powinowactwa i w stosunku podległości z tytułu 

zatrudnienia.  

 

Do obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:  

1. obowiązek nadzoru nad organami Stowarzyszenia w zakresie ich działalności, powziętych 

uchwał, umów, regulaminów i innych aktów,  

2. obowiązek kontrolowania, co najmniej raz w roku, całokształtu działalności Stowarzyszenia,  

3. obowiązek występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych 

kontroli i żądanie wyjaśnień,  

4. obowiązek wnioskowania na Walnym Zebraniu o udzielnie lub odmowę udzielenia 

absolutorium dla Zarządu,  

5. obowiązek składania sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu,  

 

Prawa Komisji Rewizyjnej: 

1. prawo żądania od członków, pracowników, wolontariuszy oraz władz Stowarzyszenia 

wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych 

spraw,  

2. prawo udziału członków Komisji Rewizyjnej w posiedzeniach Zarządu bez prawa udziału w 

głosowaniu;  

3. prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,  

4. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwierdzenia 

niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, 

 

Korzyści z członkostwa w Komisji Rewizyjnej: 

  - nabywanie doświadczenia w pracy na rzecz  organizacji pozarządowej,  

  - zwrot kosztów związanych z dojazdami w ramach pracy w Komisji  

  - możliwość podnoszenia własnych kwalifikacji przez udział w szkoleniach i wyjazdach.  

  
Aby zostać członkiem Komisji Rewizyjnej należy :                                                          

   - być członkiem stowarzyszenia i  zgłosić chęć startowania w wyborach podczas walnego  

     zebrania członków   

   - mieć doświadczenie  lub wiedzę z zakresu podstawowych  informacji, określonych  w polityce   

rachunkowości, które  zostały wskazane w art. 10 ustawy o rachunkowości.  

   - mieszkać i aktywnie działać na obszarze działania Krainy Dinozaurów”, tj. gmin: Chrząstowic,   

     Dobrodzienia , Kolonowskie, Ozimek, Turawa, Zawadzkie , Zębowice  

   - być gotowym do udziału w spotkaniach, wyjazdach po godzinach pracy 
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