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Regulamin Komisji Rewizyjnej 

Stowarzyszenia Hospicjum Św. Kamila  w Gorzowie Wlkp. 

 

§ 1. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Hospicjum Św. Kamila działa na  

podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r., Prawo o stowarzyszeniach 

(Dz. U. Nr 79, poz. 855 z 2001 r.), ustawy o działalności organizacji pożytku 

publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z 2003 r.), postanowień 

Statutu Stowarzyszenia i niniejszego regulaminu . 

 

§ 2. Komisja Rewizyjna składa się z 2-4 członków wybieranych na okres czterech 

lat przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, spośród nieograniczonej 

liczby kandydatów. 

 

§ 3. 1. Kadencja członka Komisji Rewizyjnej trwa od Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Przedstawicieli, na którym został on wybrany, do Zwyczajnego 

Zebrania Przedstawicieli, odbywającego się 4 lata od jego wyboru, chyba że 

Walne Zgromadzenie postanowi inaczej. 

 

2. Ustanie członkostwa w Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji następuje 

w przypadkach; 

1) odwołania większością 2/3 głosów przez organ, który dokonał wyboru; 

     2) złożenia przez niego rezygnacji z członkostwa w Komisji Rewizyjnej; 

    3)  ustania członkostwa w Stowarzyszeniu. 

§ 4. W razie ustania członkostwa w Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji z 

powodów określonych w  § 3 ust. 2 na miejsce tegoż członka, do końca upływu tej 

kadencji, wchodzi członek wybrany na najbliższym Walnym Zgromadzeniu. 

§ 5. Komisja Rewizyjna wybiera ze swoich członków przewodniczącego, jego 

zastępcę i sekretarza. 

§ 7. 1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej reprezentuje te Komisję, kieruje jej 

pracami, przewodniczy na jej posiedzeniach oraz podpisuje pisma wychodzące od 

Komisji. 

2. Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej zastępuje Przewodniczącego w 

razie potrzeby, oraz koordynuje prace Komisji. 

 

3. Sekretarz zapoznaje Komisję z protokołami z zebrań oraz czuwa nad 

wykonaniem uchwał Komisji. 
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§ 8. Komisja Rewizyjna sprawuje nadzór i kontrolę nad działalnością Za-

rządu Stowarzyszenia oraz czuwa nad właściwym wykonywaniem przez 

Stowarzyszenie zadań statutowych. 

§ 9. W celu wykonania swoich zadań Komisja Rewizyjna może żądać od Zarządu, 

Dyrektora Hospicjum i pracowników Hospicjum wszelkich sprawozdań i 

wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan 

majątku Stowarzyszenia. 

 

§ 10. Do zakresu działań Komisji Rewizyjnej należy: 

1) kontrola statutowa działalności Stowarzyszenia, a w szczególności: 

a) badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych, 

b) dokonywanie okresowych ocen wykonywania przez Stowarzyszenie jego 

zadań gospodarczych,  

c) przeprowadzanie kontroli nad sposobem rozwiązywania przez Zarząd 

powstałych problemów finansowych, 

 d) wnioskowanie do Zarządu o zwoływanie nadzwyczajnych Walnych 

Zgromadzeń. 

 

§ 11. 1. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej zwołuje jej Przewodniczący lub, w razie 

jego nieobecności,  jego Zastępca.  Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się 

w miarę potrzeb. 

 

2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub jego Zastępca zwołuje posiedzenie 

także na wniosek Zarządu. 

   

§ 12. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiadamia jej członków o czasie, 

miejscu i porządku obrad. 

§ 13. Komisja Rewizyjna podejmuje decyzje w formie uchwał, opinii lub 

stanowisk. 

§ 14. Komisja Rewizyjna jest zdolna do podejmowania decyzji w obecności co 

najmniej dwóch osób. 

§ 22. Z obrad Komisji Rewizyjnej spisuje się protokół, który podpisuje sekretarz 

Komisji. 

Jednolity tekst niniejszego Regulaminu został uchwalony na Walnym 

Zgromadzeniu członków Stowarzyszenia Hospicjum Św. Kamila w Gorzowie 

Wlkp. w dniu 30 marca 2012 roku. 

 

 
 


