
Zasady głosowania na członków Komisji Rewizyjnej SGR: 

1. Na podstawie §13 ust. 2 lit. f statutu SGR Walne Nadzwyczajne Zebranie Członków SGR 

wybiera skład Komisji Rewizyjnej spośród członków Stowarzyszenia (§13 ust. 18) w 

głosowaniu tajnym.  

2. Zgodnie z §15 ust. 2 oraz w oparciu o zapisy uchwały Walnego Zebrania Członków SGR  

nr WZ/4/2009 z dnia 27 listopada 2009r. w skład Komisji Rewizyjnej wchodzi 5 osób, w tym: 

a) 2 osoby z sektora publicznego, 

b) 3 osoby z sektora gospodarczego lub społecznego. 

3. Zasady głosowania na członków Komisji Rewizyjnej reguluje §13 statutu SGR: 

a. wybory członków Komisji Rewizyjnej są tajne, 

b. członków Komisji Rewizyjnej wybierają członkowie Walnego Zebrania spośród 

nieograniczonej liczby kandydatów przy pomocy kart wyborczych,  

c. głosowanie odbywa się zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy 

uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie i bez względu na liczbę obecnych 

członków w drugim terminie, 

d. głosowanie odbywa się poprzez złożenie karty do urny, 

e. głosujący skreśla nazwiska kandydatów, na których głosuje, 

f. głos jest nieważny, jeżeli karta wyborcza: 

a) zawiera nazwiska osób/nazwy kandydatów, które nie zgłosiły swojej kandydatury do 

organu Stowarzyszenia,  

b) jest przekreślona, 

c) zawiera więcej zaznaczonych nazwisk/nazw kandydatów niż liczba miejsc w organie, 

do którego wybory są przeprowadzane 

g. W przypadku uzyskania przez kandydatów równej liczby głosów przeprowadza się 

głosowanie wśród tych kandydatów, którzy uzyskali taką samą liczbę głosów. 

Procedura zgłaszania kandydatów do Komisji Rewizyjnej SGR: 

1. Zgodnie z §13 ust. 18 statutu SGR do Komisji Rewizyjnej mogą być wybierani tylko członkowie 

SGR, 

2. Zgodnie z §13 ust. 20 statutu SGR kandydatury muszą zostać zgłoszone w formie pisemnej,  

z podaniem imienia i nazwiska kandydata oraz imienia i nazwiska osoby/osób zgłaszających 

oraz zgody kandydata na kandydowanie do organu (formularz zgłoszenia kandydata na 

Członka KWP), 

3. Kandydatury należy składać w Biurze Słowińskiej Grupy Rybackiej (76-270 Ustka ul. Ustecka8, 

Przewłoka) w terminie do dnia 14 października 2021r. (liczy się data wpływu zgłoszenia do 

biura SGR); 

4. Do pisemnego zgłoszenia kandydata na członka Komisji Rewizyjnej należy dołączyć 

dokumenty potwierdzające przynależność do jednego z trzech sektorów (publiczny, 

społeczny, gospodarczy). 

5. Dokumenty potwierdzające przynależność do sektora (oryginały bądź uwierzytelnione kopie): 

a. sektor publiczny: ksero dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego 

tożsamość kandydata, dokument zaświadczający o możliwości reprezentowania przez 

kandydata danego podmiotu (np. pełnomocnictwo wójta/burmistrza), upoważnienie 



kandydata do reprezentowania przez niego podmiotu w Komisji Rewizyjnej SGR,  

w przypadku, jeśli dotyczy, 

b. Sektor gospodarczy: dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności na terenie SGR 

(np. wpis do ewidencji działalności gospodarczej, odpis KRS), upoważnienie do 

reprezentowania podmiotu, w przypadku jeśli dotyczy; 

c. Sektor społeczny: 

- osoby fizyczne – dokument tożsamości (np. ksero dowodu osobistego); 

- organizacje pozarządowe – dokumenty potwierdzające działalność na obszarze SGR 

(odpis KRS) oraz upoważnienie do reprezentowania organizacji, w przypadku jeśli 

dotyczy. 

Członkowie Komisji Rewizyjnej: 

1. nie mogą być członkami organu zarządzającego SGR ani nie mogą pozostawać z członkami 

tego organu w stosunku podległości z tytułu zatrudnienia ani pokrewieństwa, 

2. nie mogą być członkami Komitetu Wyboru Projektów i nie mogą pozostawać z członkami 

KWP w stosunku podległości z tytułu zatrudnienia ani pokrewieństwa, 

3. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej, 

4. nie mogą prowadzić odpłatnej działalności oraz świadczyć pracy na rzecz innych podmiotów 

polegającej na doradztwie w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie lub w ubieganiu się 

o pomoc przyznawaną w ramach priorytetu 4 „Zwiększanie zatrudnienia i spójności 

terytorialnej” objętego Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze 2014-2020 oraz 

poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014-2020. 

 

 


