REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ
UKP MANTA JELCZ-LASKOWICE

§1
1. Komisja Rewizyjna jest wchodzącym w skład władz Klubu organem kontrolującym całokształt
działalności klubu.
2. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o Statut Klubu oraz zatwierdzony przez Walne Zebranie Klubu
regulamin i uchwały Walnego Zebrania Klubu.
§2
1. Komisja Rewizyjna jest wybierana przez Walne Zebranie Klubu w głosowaniu tajnym lub jawnym na 3letni okres kadencji i składa się z 3 członków, którzy wybierają ze swego grona przewodniczącego i
sekretarza.
2. Członek Komisji Rewizyjnej nie może pełnić innych funkcji we władzach Klubu.
§3
Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
§4
Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków władz Klubu pisemnych lub ustnych wyjaśnień
dotyczących kontrolowanych spraw.
§5
Zebrania Komisji organizowane mogą być w różnych miejscach w zależności od potrzeb.
§7
1. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
1) Przeprowadzanie okresowych - przynajmniej raz w roku na zakończenie sezonu pływackiego kontroli działalności statutowej i finansowej Klubu;
2) Wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, określenie
terminów oraz sposobów ich usunięcia;
3) Składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Klubu oraz stawianie
wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi;
4) Składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu,
jeśli komisja dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w
działaniu Klubu;
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5) Występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu, względnie z
wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu, w przypadkach stwierdzenia niezgodnych z prawem lub
Statutem bądź istotnymi interesami Klubu, działań Zarządu.
§6
1. Działalność Komisji rozpoczyna się z chwilą jej wyboru, a kończy się z chwilą wyboru nowej Komisji
Rewizyjnej przez Walne Zebranie Klubu.
2. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jej składu, jeżeli nie
wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie
członków Klubu.
3. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej podejmuje Komisja
Rewizyjna większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
4. Odwołany lub zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać się do Walnego Zebrania
Klubu w terminie 30 dni od podjęcia uchwały o odwołaniu lub zawieszeniu.
5. W przypadku powstania wakatu w Komisji Rewizyjnej, Komisji tej przysługuje prawo dokooptowania
nowych członków spośród członków Klubu. Liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3
pochodzących z wyboru.
§8
1. Zebrania Komisji zwołuje przewodniczący bądź osoba przez niego upoważniona.
2. Zebrania odbywają się w miarę potrzeby jednakże nie rzadziej niż dwa razy w roku.
3. W zebraniach mogą brać udział osoby zaproszone przez przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
§9
Komisja Rewizyjna przy wykonywaniu swoich kontrolnych funkcji, w przypadku wyjątkowo
skomplikowanej kwestii może, za zgodą i na zasadach określonych każdorazowo przez Walne Zebranie
Rodziców, skorzystać z usług specjalisty z danej dziedziny wiedzy, również spoza Stowarzyszenia.
§ 11
1. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków, z
zastrzeżeniem § 6 ust 3 niniejszego regulaminu.
2. W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” decyduje glos przewodniczącego Komisji.
§ 12
1. Z zebrań Komisji sporządzony jest protokół według ogólnie przyjętych zasad.
2. Komisja prowadzi rejestr swoich uchwał i wniosków.
3. Za prawidłowość dokumentacji odpowiada sekretarz.
§ 13
Regulamin Komisji Rewizyjnej został zatwierdzony przez Walne Zebranie Klubu w dniu 10.X.2014r. i
wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.
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