
Załącznik nr 1 
do Uchwały nr .../2015 Zjazdu Delegatów 

WZRKiOR w Bydgoszczy 
z dnia 17.03.2015r. 

PROJEKT 

REGULAMIN  KOMISJI  REWIZYJNEJ  

Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych  
w Bydgoszczy  

Komisja Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy, 
zwana w dalszej treści Komisją, jest organem kontrolnym Związku, wykonuje swoje zadania 
wynikające z postanowień Statutu i niniejszego Regulaminu.  

§1 

1. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi od 3 do 5 osób, w tym: 
1) Przewodniczący,  
2) Zastępca Przewodniczącego,  
3) Sekretarz oraz do dwóch członków. 

2. Komisja Rewizyjna Związku działa na podstawie statutu i uchwalonego przez Zjazd 
regulaminu. 

3. Uzupełnienie składu Komisji przed upływem kadencji dokonuje Rada na wniosek Komisji 
Rewizyjnej.  

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być  
1) członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we 

wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości 
służbowej 

2) Nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane  
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe 

5. Członek Komisji składa oświadczenie: o niekaralności oraz o niepozostawaniu w związku 
małżeńskim, we wspólnym pożyciu, braku pokrewieństwa, powinowactwa i podległości  
z tytułu zatrudnienia wobec członków zarządu 

§2 

1. Mandaty Członków Komisji Rewizyjnej wygasają: 

a) z dniem odbycia Zjazdu Delegatów i powołaniu nowego składu Komisji  

b) na skutek odwołania, 

c) na skutek rezygnacji, 

d) na skutek śmierci, 

§3 

Komisja Rewizyjna obowiązana jest do stałej kontroli działalności Związku. 

§4 

1. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Komisji zwołuje przewodniczący lub sekretarz 
Zjazdu Delegatów, na którym dokonuje się jej ukonstytuowania. 

2. Pierwsze posiedzenie Komisji winno być zwołane w terminie 7 dni od daty wyboru.  

3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje jej Przewodniczący przynajmniej 1 raz w roku. 

4. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej może być zwołane również na wniosek Zarządu ze 
wskazaniem celu posiedzenia. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu 7 dni od 
złożenia wniosku. 

5. Przewodniczący ustala porządek posiedzenia uwzględniając m.in. wniosek Zarządu. 
W porządku należy uwzględnić przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 



§5 

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy przeprowadzenie kontroli działalności 
Związku, a w szczególności oraz w zakresie: 
1) Zgodności działań Związku ze statutem i uchwałami Zjazdu i Rady, 
2) Przestrzegania zasad gospodarności funduszami i majątkiem Związku oraz 

zasadności wydatków, 
3) Wykonania rocznych budżetów Związku, w tym wpłat składek członkowskich, 
4) Przestrzeganie przez Związek trybu załatwiania przez Związek spraw, wniosków 

i skarg organizacji członkowskich. 

2. Do uprawnień Komisji Rewizyjnej należy ponadto: 
1) Składanie Zjazdowi sprawozdania wraz z wnioskiem o skwitowania Rady i Zarządu, 
2) Opiniowanie wykonania rocznych budżetów Związku 
3) Wnioskowanie o wykluczenie członka ze Związku za jego działalność na szkodę 

Związku, 
4) Wydawanie uwag i wniosków pokontrolnych Radzie oraz Zarządowi, które na tej 

podstawie wydają zalecenia pokontrolne, 
5) Zwoływanie w razie konieczności nadzwyczajnych posiedzeń Rady Związku lub 

Nadzwyczajnych Zjazdów Delegatów w przypadku gdy tego nie dokonuje Rada. 

§6 

1. Uchwały Komisji Rewizyjnej mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali 
zaproszeni. 

2. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów obecnych. 

3. Członkowie Komisji nie mogą brać udziału w głosowaniu w sprawach bezpośrednio ich 
dotyczących. 

§7 

1. Przed przystąpieniem do kontroli Przewodniczący Komisji Rewizyjnej obowiązany jest 
powiadomić Prezesa Zarządu lub jego zastępcę co najmniej na 2 dni przed 
rozpoczęciem tych czynności. 

2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub jej członek mogą zwracać się do Zarządu  
o przedłożenie wszelkich dokumentów, informacji i wyjaśnień niezbędnych do 
wykonywania zadań statutowych Komisji. 

§8 

Z posiedzeń Komisji Rewizyjnej sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący i 
członkowie Komisji. 

§9 

Niniejszy regulamin został zatwierdzony przez Zjazd Delegatów w dniu 15 grudnia  2015r. 
oraz obowiązuje z dniem uchwalenia 

 
 

Sekretarz  Zjazdu       Przewodniczący Zjazdu 
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