
REGULAMIN

KOMISJI REWIZYJNEJ
Motor Klub WAWER

z siedzibą w Warszawie

§ 1
1. Komisja Rewizyjna MKW powołana jest przez Walne Zebranie 

Członków stowarzyszenia Motor Klub WAWER (MKW) i działa na 
podstawie Statutu oraz niniejszego Regulaminu.

2. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
a. kontrola, co najmniej raz w roku, całokształtu działalności MKW i 
jego wszystkich władz, a w szczególności gospodarki finansowej,
 b. złożenie na Walnym Zebraniu Członków MKW sprawozdania ze 
swej działalności,
c. wnioskowanie w sprawie udzielenia absolutorium dla ustępującego 
Zarządu. 

§ 2 
Dla  ważności  uchwał  Komisji  Rewizyjnej,  podejmowanych  zwykłą
większością głosów, w głosowaniu jawnym, wymagana jest obecność, co
najmniej  połowy  nominalnej  liczby  członków.  W  razie  równej  liczby
głosów  rozstrzyga  głos  Przewodniczącego  obrad.  Dopuszcza  się
głosowanie  jawne  uchwał  z  wykorzystaniem  elektronicznych  środków
komunikacji  takich  jak:  telefon,  fax,  poczta  elektroniczna,  za  zgodą
wszystkich Członków Komisji. 
Komisja  Rewizyjna  może  podjąć  uchwałę  o  zwołaniu  posiedzenia
rozszerzonego z udziałem zaproszonych członków MKW i /  lub władz
stowarzyszenia.

§ 3
W  skład  Komisji  Rewizyjnej  może  wchodzić  każda  osoba  fizyczna,
będąca  członkiem  stowarzyszenia  MKW,  mająca  pełną  zdolność  do
czynności  prawnych,  korzystająca  w  pełni  z  praw  publicznych  i
obywatelskich.

§ 4
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób wybranych przez Walne 

Zebranie Członków, zwykłą większością głosów, na okres 4 lat.
2. Osoby wchodzące w skład Komisji Rewizyjnej wyłaniają spośród 

siebie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. 
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§ 5
1. Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Sekretarz mają swoje funkcję
pełnić osobiście wedle swej najlepszej wiedzy i umiejętności w sposób
bezstronny. Nie mogą cechować się stronniczością w ocenie działalności
Stowarzyszenia i są zobowiązani do zachowania tajemnicy.
2. Komisja Rewizyjna ma prawo wglądu we wszystkie dokumenty MKW.

§ 6
W  sprawach  określonych  w  §  1  ust.  2.  niniejszego  Regulaminu
członkowie  stowarzyszenia  MKW mogą  zgłaszać  ustnie  lub  pisemnie
wnioski  do  członków Komisji  Rewizyjnej.  Zgłoszony  wniosek  podlega
ocenie podczas posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołanego nie później
niż 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.

§ 7
Każde posiedzenie Komisji Rewizyjnej zwołane z przyczyny określonej §
6  niniejszego  Regulaminu  musi  być  zakończone  protokołem  z
posiedzenia.

§ 8
1. W zależności od decyzji  wynikającej  z § 7 niniejszego Regulaminu

Komisja  Rewizyjna  przekazuje  zainteresowanym  protokół  z
posiedzenia.

2. Zainteresowani są powiadamiani o terminach posiedzeń. 
3. Posiedzenia rozszerzone są jawne i protokołowane.
4. Na  wniosek  jednego  z  Członków  Komisji  Rewizyjnej  posiedzenie

rozszerzone  może  być  zawieszone  lub  przerwane  celem  odbycia
posiedzenia z udziałem jedynie członków Komisji Rewizyjnej.

§ 9
1. Członkowie Komisji Rewizyjnej pełnią swoje funkcje społecznie i nie

pobierają z tego tytułu żadnego wynagrodzenia.

Uchwalony 25.01.2018 – Uchwała   /18 WZC MKW
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