
 

Regulamin 
Komisji Rewizyjnej  

 
Lokalnej Grupy Działania – „Z NAMI WARTO” 

 
Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Lokalnej Grupy Działania – „Z NAMI 
WARTO” i działa zgodnie ze statutem LGD i niniejszym regulaminem 

 
 

§ 1 
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 
1. Kontrola bieżącej pracy LGD, w tym: 
a) monitoring realizacji LSR – opiniowanie okresowych sprawozdań biura LGD, 
b) ocena adekwatności kryteriów wyboru operacji i celów LSR, 
c) gospodarka finansowa LGD 
2. Kontrola Zarządu i Rady, 
3. Składanie wniosków w przedmiocie absolutorium dla Zarządu na Walnym     
    Zebraniu Członków, 
4. Występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków, 
 5. Dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe LGD   
zgodnie z przepisami o rachunkowości 

§ 2 
 

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym z Przewodniczącego i 
Zastępcy Przewodniczącego. 
2. Komisja Rewizyjna konstytuuje się na I posiedzeniu 

 
 

§ 3 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej organizuje pracę Komisji Rewizyjnej i 
prowadzi jej obrady. W przypadku nieobecności Przewodniczącego lub niemożności 
działania, jego zadania wykonuje zastępca. 
 

Zasady kontroli 
 

§ 4 
1. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Zarządu, Rady i Biura LGD pod 
względem: 
- legalności, 
- gospodarności, 



- rzetelności, 
- celowości 
oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym. 
2. Komisja Rewizyjna bada w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych 
podmiotów i jej wpływ na realizację celów założonych w LSR, w tym coroczne 
wykonywanie budżetu LGD. 

§ 5 
1. Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne na zlecenie Walnego 

Zebrania Członków w zakresie i w formach wskazanych w uchwałach walnego 
zebrania, w tym czy kontrola ma być  kompleksowa, problemowa, czy 
sprawdzająca. 

2. Kontroli Komisji Rewizyjnej nie podlegają zamierzenia przed ich zrealizowaniem, 
a w szczególności projekty dokumentów mających stanowić podstawę 
określonych działań. 

3. Kontrola nie powinna trwać dłużej niż 7 dni roboczych. 
 

§ 6 
1. Postępowanie kontrolne przeprowadza się w sposób umożliwiający bezstronne i 

rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności kontrolowanego 
podmiotu, rzetelne jego udokumentowanie i ocenę kontrolowanej działalności . 

2.  Stan faktyczny ustala się na podstawie dowodów zebranych w toku postępowania 
kontrolnego. 

3. Jako dowód może być wykorzystane wszystko, co nie jest sprzeczne z prawem. 
Jako dowody mogą być wykorzystane w szczególności dokumenty, wyniki 
oględzin, zeznania świadków, opinie biegłych oraz pisemne wyjaśnienia i 
oświadczenia kontrolowanych. 
 

Tryb kontroli 
 

§ 7 
1. Kontroli  kompleksowej może dokonywać zespół kontrolny składający się co 

najmniej z dwóch członków Komisji. 
2. Kontrole problemowe i sprawdzające mogą być przeprowadzane przez jednego 

członka Komisji Rewizyjnej. 
3. Kontrole przeprowadza się na podstawie pisemnego upoważnienia wydanego 

przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, określającego kontrolowany 
podmiot, zakres kontroli oraz osoby ( osobę) wydelegowane do przeprowadzenia 
kontroli. 

4. Kontrolujący obowiązani są przed przystąpieniem do czynności kontrolnych 
okazać kierownikowi kontrolowanego podmiotu upoważnienia o których mowa w 
ust. 3 oraz dowody osobiste. 



§ 8 
1. W razie powzięcia w toku kontroli uzasadnionego podejrzenia popełnienia 
przestępstwa, kontrolujący niezwłocznie zawiadamia o tym kierownika 
kontrolowanej jednostki i Prezesa, wskazując dowody uzasadniające zawiadomienie. 
2. Jeżeli podejrzenie dotyczy osoby Prezesa, kontrolujący zawiadamia o, tym 
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, który może w tej sprawie wystąpić do 
Zarządu o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania. 

§ 9 
1. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest zapewnić warunki i środki 
dla prawidłowego przeprowadzenia kontroli. 
2. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest w szczególności 
przedkładać, na żądanie kontrolujących, dokumenty i materiały niezbędne do 
przeprowadzenia kontroli oraz umożliwić kontrolującym wstęp do obiektów i 
pomieszczeń kontrolowanego podmiotu. 
3. Kierownik kontrolowanego podmiotu, który odmówi wykonania czynności, o 
których mowa w ust. 1 i 2, obowiązany jest do niezwłocznego złożenia na ręce osoby 
kontrolującej pisemnego wyjaśnienia. 
4. Na żądanie kontrolujących, kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest 
udzielić ustnych i pisemnych wyjaśnień, także w przypadkach innych, niż określone 
w ust. 3. 

§ 10 
Czynności kontrolne wykonywane są w miarę możliwości w dniach oraz godzinach 
pracy kontrolowanego podmiotu. 
 

Protokoły kontroli 
 

§ 11 
 

1.  Komisja sporządza z przeprowadzonej kontroli - w terminie 7 dni od daty jej 
     zakończenia - protokół pokontrolny, obejmujący: 
    a) nazwę i adres kontrolowanego podmiotu, 
    b) imię i nazwisko kontrolującego (kontrolujących), 
    c) daty rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych, 
    d) określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą, 
    e) imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu, 

            f) przebieg i wynik czynności kontrolnych, a w szczególności wnioski   kontroli        
               wskazujące na stwierdzenie nieprawidłowości w działalności kontrolowanego 

       podmiotu oraz wskazania dowodów potwierdzających ustalenia zawarte 
       w protokole, 
   g) datę i miejsce podpisania protokołu, 
   h) podpisy kontrolującego (kontrolujących) i kierownika kontrolowanego 
       podmiotu lub notatkę o odmowie podpisania protokołu z podaniem przyczyn         
        odmowy. 



2.  Protokół pokontrolny może także zawierać wnioski oraz propozycje co do          
     sposobu usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli (zalecenia      
     pokontrolne). 

§ 12 
1. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego 

podmiotu, jest on obowiązany do złożenia – w terminie 3 dni od daty odmowy –
pisemnego wyjaśnienia jej przyczyn. 

2.  Wyjaśnienia, o których mowa w ust. 1, składa się na ręce Przewodniczącego 
Komisji Rewizyjnej. 

§ 13 
1. Protokół pokontrolny Komisja Rewizyjna przekazuje w terminie 7 dni od daty 

sporządzenia kierownikowi kontrolowanego podmiotu i Prezesowi LGD. 
2.  Prezes kieruje do rozpatrzenia ewentualne zalecenia pokontrolne Komisji do 

Walnego Zebrania Członków. 
3. Przewodniczący Walnego Zebrania Członków przyjęte przez Walne Zebranie 

zalecenia pokontrolne kieruje do skontrolowanej jednostki i do Zarządu LGD. 
 

 Plany pracy i sprawozdania Komisji Rewizyjnej 
 

§ 14 
1. Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zebraniu Członków do zatwierdzenia 

plan pracy w terminie zbieżnym z uchwaleniem budżetu LGD na dany rok. 
2. Przedłożony plan musi zawierać co najmniej: terminy , zakres i rodzaj kontroli. 
3. Przystąpienie do wykonania kontroli może nastąpić po zatwierdzeniu planu pracy 

lub jego części. 
§ 15 

1. Komisja Rewizyjna składa na Walnym Zebraniu Członków w terminie do 31 
marca każdego roku sprawozdanie ze swojej działalności w roku poprzednim. 

2. Sprawozdanie powinno zawierać: 
a) liczbę, przedmiot, miejsca, rodzaj i czas przeprowadzonych kontroli, 
b) wykaz najważniejszych nieprawidłowości wykrytych w toku kontroli, 
c)  wykaz uchwał podjętych przez Komisję Rewizyjną, 
d)  wykaz analiz kontroli dokonanych przez inne podmioty wraz z 

najważniejszymi wnioskami, wynikającymi z tych kontroli, 
3. Ocenę wykonania budżetu LGD za rok ubiegły oraz wniosek w sprawie udzielenia 

Zarządowi absolutorium, Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zebraniu 
Członków najpóźniej do dnia 31 marca każdego roku. 

4. Poza przypadkiem określonym w ust. 1 Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie 
ze swej działalności po podjęciu stosownej uchwały Walnego Zebrania Członków, 
określającej przedmiot i termin złożenia sprawozdania.  

 



Posiedzenie Komisji Rewizyjnej 
 

§ 16 
1. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez jej 

Przewodniczącego, zgodnie z zatwierdzonym planem pracy oraz w miarę potrzeb. 
2. Posiedzenia  mogą być zwoływane także na pisemny umotywowany wniosek: 

a) Zarządu LGD, 
b)  nie mniej niż 5 członków LGD. 

3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może zaprosić na jej posiedzenie: 
a) Prezesa, Skarbnika lub Członka Zarządu, 
b)  członków LGD  nie będących członkami Komisji Rewizyjnej, 
c)  osoby zaangażowane na wniosek Komisji Rewizyjnej w charakterze biegłych 

lub ekspertów. 
4.  W posiedzeniach Komisji Rewizyjnej mogą brać udział tylko jej członkowie oraz 

zaproszone osoby. 
5.  Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej należy sporządzać protokół, który winien być 

podpisany przez wszystkich członków Komisji uczestniczących w posiedzeniach. 
 

§ 17 
Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co 
najmniej połowy składu Komisji, w głosowaniu jawnym. 

 
§ 18 

1. Komisja Rewizyjna może korzystać z porad, opinii i ekspertyz osób posiadających 
wiedzę fachową w zakresie związanym z przedmiotem jej działania. 

2.  W przypadku, gdy skorzystanie z wyżej wskazanych środków wymaga zawarcia 
odrębnej umowy i dokonania wypłaty wynagrodzenia ze środków LGD, 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawia sprawę na posiedzeniu Zarządu, 
celem podjęcia uchwały zobowiązującej Zarząd  do zawarcia stosownej umowy. 

  
§ 86 

Komisja Rewizyjna może występować do Zarządu lub Walnego Zebrania Członków 
w sprawie wniosków o przeprowadzenie kontroli przez inne organy kontroli. 


