Regulamin pracy Komisji Rewizyjnej
Stowarzyszenia Łowicki Uniwersyt Trzeciego Wieku
§1
1. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Łowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku, zwana dalej
Komisją Rewizyjną, jest organem kontrolnym, oceniającym i wnioskującym
Stowarzyszenia powołanym do sprawowania całokształtu kontroli nad jego działalnością
ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej.
2. Komisja Rewizyjna ŁUTW działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo
o stowarzyszeniach, Statutu Stowarzyszenia ŁUTW (§ 21 oraz § 28-29), uchwał Walnego
Zgromadzenia Członków i niniejszego Regulaminu.
§2
1. Komisja Rewizyjna jest wybierana przez Walne Zgromadzenie Członków w głosowaniu
tajnym na 3-letni okres kadencji i składa się z trzech członków, którzy na pierwszym
posiedzeniu wybierają ze swego grona: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i członka.
2. Członek Komisji Rewizyjnej nie może pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia
ŁUTW.
§3
Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu:
1) na własne żądanie,
2) na zaproszenie Zarządu – z głosem doradczym.
§4
Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków Zarządu Stowarzyszenia ŁUTW
oraz pracowników biura Stowarzyszenia ŁUTW pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących
kontrolowanych spraw.
§5
1. Obsługę Komisji Rewizyjnej zapewniają, w miarę możliwości i przy zachowaniu stosownych
przepisów, pracownicy biura Stowarzyszenia ŁUTW. Informacji merytorycznych na temat
działalności udzielają prezes i skarbnik, informacji na temat spraw finansowych – księgowa.
2. Zebrania Komisji Rewizyjnej organizowane są w siedzibie Stowarzyszenia ŁUTW.
§6
Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
1) przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli działalności merytorycznej i finansowej
Stowarzyszenia ŁUTW z uwzględnieniem celowości, rzetelności, prawidłowości oraz
zgodności z obowiązującymi przepisami, Statutem Stowarzyszenia ŁUTW i uchwał
Zarządu,
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2) kontrolowanie przestrzegania zasad prawidłowego gospodarowania funduszami
i majątkiem Stowarzyszenia ŁUTW,
3) przedkładanie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami,
4) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków
i zgłaszanie wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi bądź
w stosunku do każdego członka Zarządu oddzielnie,
5) występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków
w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków,
a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu w sprawach niecierpiących zwłoki.
§7
1. Zebrania Komisji Rewizyjnej zwołuje przewodniczący bądź osoba przez niego upoważniona.
2. Komisja Rewizyjna obraduje w składzie co najmniej 2 osób, w tym przewodniczący
lub wiceprzewodniczący.
3. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości
głosów
za i przeciw,
o podjęciu
uchwały
decyduje
głos
przewodniczącego
lub wiceprzewodniczącego Komisji.
4. W uzasadnionych, niecierpiących zwłoki przypadkach głosowanie może się odbyć w drodze
ustalenia telefonicznego bądź korespondencyjnego.
5. Zebrania odbywają się w miarę potrzeby, jednakże nie rzadziej niż dwa razy w roku.
6. W zebraniach mogą brać udział osoby zaproszone przez przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej.
§8
Członkom Komisji przysługuje zwrot kosztów przejazdu, a także wydatków poniesionych
w związku z realizacją wyznaczonych zadań.
§9
Komisja Rewizyjna przy wykonywaniu swoich kontrolnych funkcji, w przypadku wyjątkowo
skomplikowanej kwestii, może skorzystać z usług specjalisty z danej dziedziny wiedzy, również
spoza Stowarzyszenia.
§ 10
1. Z zebrań Komisji Rewizyjnej sporządzony jest protokół według ogólnie przyjętych zasad.
2. Komisja prowadzi rejestr swoich uchwał i wniosków.
3. Za prawidłowość dokumentacji odpowiada przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
§ 11
Wszyscy członkowie Komisji Rewizyjnej pełnią dyżury w siedzibie Zarządu ŁUTW
wg ustalonego harmonogramu, w trakcie których m.in.:
1) przyjmują interesantów,
2) przekazują informacje nt. propozycji programowych, kół zainteresowań, wyjazdów,
3) przyjmują wnioski i uwagi.
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§ 12
Niniejszy Regulamin pracy Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Łowicki Uniwersytet Trzeciego
Wieku opracowany jest na czas trwania IV kadencji Zarządu ŁUTW, tj. na okres 2017 – 2020
i wchodzi w życie od 1 stycznia 2018 r. na mocy Uchwały nr 2/2018 r. z dn. 4 stycznia 2018 r.
Zarządu Stowarzyszenia Łowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku.
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