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Załącznik do uchwały nr 7/2009 
Walnego Zebrania Członków TMZM 
z dnia 3 maja 2009 roku 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

REGULAMIN DZIAŁANIA KOMISJI REWIZYJNEJ 
TOWARZYSTWA MIŁO ŚNIKÓW ZIEMI MUSZY ŃSKIEJ 
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§1 

1.  Komisja Rewizyjna, zwana dalej „Komisją” jest organem Towarzystwa Miłośników Ziemi 

Muszyńskiej  zwanym dalej „TMZM” sprawującym kontrolę i nadzór nad jego działalnością. 

2.  Komisja działa w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z dnia 29 maja 2003 r.), przepisów Statutu Towarzystwa 

Miłośników Ziemi Muszyńskiej oraz niniejszego Regulaminu. 

3.  Liczbę członków Komisji, jej skład, jej kadencję oraz zakres działania określa Walne Zebranie 

Członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Muszyńskiej 

4.  Zasady oraz szczegółowy sposób wyborów Komisji określa Statut TMZM oraz Regulamin 

zatwierdzony przez członków TMZM na walnym zebraniu TMZM 

5.  Komisja realizuje swoje funkcje na posiedzeniach oraz poprzez wykonywanie czynności 

kontrolno - nadzorczych. 

 

§ 2 

1.  Posiedzenia Komisji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niŜ raz na rok. 

2.  Posiedzenia zwołuje przewodniczący Komisji lub podczas jego nieobecności jego zastępca. 

3.  Posiedzeniami kieruje przewodniczący Komisji lub podczas jego nieobecności jego zastępca. 

 

§ 3 

1.  Przewodniczący zatwierdza listę obecności członków Komisji, co powinno być odnotowane w 

protokole z posiedzenia. 

2.  W posiedzeniach mogą uczestniczyć z głosem doradczym następujące osoby: 

1)  członkowie Zarządu TMZM, 

2)  inne osoby zaproszone przez przewodniczącego Komisji, jeŜeli ich wiedza merytoryczna 

moŜe być pomocna. 

3.  Członkowie Komisji uczestniczą w posiedzeniach i pracach Komisji osobiście.  

 

§ 4 

1.  Posiedzenia Komisji są protokołowane w księdze protokołów. 

2.  Protokół powinien zawierać: 

1)  kolejny numer (licząc od początku roku kalendarzowego) oraz miejsce i datę posiedzenia, 

2)  imiona i nazwiska członków Komisji i innych osób, które brały udział w posiedzeniu, 

3)  przyjęty zakres prac, 

4)  zwięzłe streszczenie tematu objętego kontrolą wraz z streszczeniem spraw objętych kontrolą, 

przebiegiem ewentualnej dyskusji, treść wniosków uwag i zastrzeŜeń, 
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5)  terminy wykonania podjętych wniosków i uwag oraz imiona i nazwiska osób 

odpowiedzialnych za ich wykonanie, 

6)  wnioski członków, które po zgłoszeniu nie zostały uwzględnione, o ile wnioskodawca tego 

zaŜąda oraz ewentualne sprzeciwy członków zgłoszone do protokołu. 

7)  podjęte zalecenia i wnioski skierowane do Zarządu i innych organów TMZM Komisja 

przekazuje na piśmie. 

3.  Protokół podpisują wszyscy członkowie Komisji, a parafuje protokolant, o ile został 

wyznaczony. 

 

§5 

1.  Pracę Komisji organizuje Przewodniczący Komisji . 

2.  Organizacja pracy Komisji obejmuje: 

1)  ustalanie programu pracy Komisji na kaŜdy rok sprawozdawcy oraz wyznaczanie ich 

terminów i miejsca realizacji 

2)  koordynowanie działalności Komisji z pozostałymi organami TMZM, 

3.  Komisja działa zgodnie z przyjętymi  okresowym planem prac. Z realizacji tych planów 

przedstawia wyniki Zarządowi TMZM oraz składa na Walnym Zebraniu Członków TMZM 

sprawozdanie wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium dla Zarządu TMZM 

4.  Komisja moŜe we własnym zakresie rozszerzyć plan prac.   

5.  W sprawach pilnych komisja moŜe składać wnioski bezpośrednio Zarządowi TMZM. 

6.  Przewodniczący Komisji przekłada Zarządowi TMZM sprawozdanie z działalności Komisji za 

dany okres sprawozdawczy, które będzie przedmiotem obrad na Walnym Zebraniu Członków 

TMZM. 

7.  Zarząd TMZM jest obowiązany do terminowego rozpatrywania wniosków Komisji oraz do 

informowania Wnioskodawców i Członków TMZM na Walnym Zebraniu Członków TMZM o 

sposobie ich realizacji. 

 

§ 9 

W celu wykonywania swoich zadań Komisja moŜe Ŝądać od Zarządu oraz wszelkich sprawozdań i 

wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty, sprawdzać bezpośrednio stan majątku TMZM. 

 

§ 10 

1. Komisja  nadzoruje i kontroluje całokształt gospodarki TMZM, ze szczególnym uwzględnieniem 

gospodarki finansowej. 

2. Do obowiązków Komisji naleŜy w szczególności: 



- 4 - 

1) kontrolowanie operacji gospodarczych, ich udokumentowania w ewidencji księgowej, 

sprawozdań, a w szczególności okresowych i rocznych bilansów,  oraz rachunków wyników, 

2) kontrolowanie stanu majątkowego TMZM i zabezpieczenia jego mienia, 

3) sprawozdanie prawidłowości wykonania planów, 

4) badanie celowości wydatków i ich wysokości, 

5) współdziałanie z lustratorami, inspektorami kontroli wewnętrznych oraz kontrolowanie 

wykonania zaleceń polustracyjnych/pokontrolnych, 

6) kontrolowanie prawidłowości działania Zarządu w sprawach wynikających ze stosunku 

członkostwa,    

7) kontrolowanie terminowego wpłacania przez członków składek oraz ocenianie skuteczności 

działań Zarządu w zakresie mobilizacji członków do wywiązywania się z obowiązku wobec 

TMZM, 

8) ocenianie prawidłowości przygotowania i przeprowadzania  Walnego Zebrania oraz 

realizacji  uchwał i wniosków, 

9) kontrola w zakresie poprawności przyznawania  i wydatkowania  środków zgromadzonych 

na rachunkach bankowych funduszy stypendialnych prowadzonych przez TMZM. 

10) kontrola poprawności wydatkowania środków z działalności wydawniczej prowadzonej 

przez TMZM 

11) Kontrola pozyskania oraz poprawności wydatkowania pozostałych środków pienięŜnych w 

oparciu  o przepisy Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego i 

o wolontariacie. 

12) kontrola działalności statutowej TMZM 

13) kontrola z realizacja przyjętej strategii działania TMZM, 

14) przekładanie informacji (sprawozdania) z działalności Komisji na Walnym Zebraniu 

członków TMZM za dany okres sprawozdawczy. 

15) inne zlecone przez organy statutowe TMZM czynności kontrolne. 

 

Muszyna dnia 3 maja 2009 roku  

 

 

 

 
Adam Mazur         Maciej Palej 
………………………………….     ………………………………… 
Sekretarz WZ Członków TMZM       Przewodniczący  WZ Członków TMZM 


