
załącznik do uchwały nr 10/09/2014

 Zarządu Uczniowskiego Klubu Sportowego „Kotwica”

 z dnia …/09/2014 r.

REGULAMIN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ
UKS „KOTWICA”

§ 1

1. Komisja Rewizyjna zwana w dalszej  części Regulaminu  KR działa na podstawie
Statutu  Uczniowskiego  Klubu  Sportowego  „KOTWICA”  oraz  niniejszego
Regulaminu.

2. KR powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Klubu.

§ 2

1. KR  składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Sprawozdawczo
Wyborcze  Członków  Uczniowskiego  Klubu  Sportowego  „KOTWICA”  na  okres
trwania kadencji Zarządu Klubu.

2. Na  pierwszym  swym  posiedzeniu  spośród  członków  KR wybierany  jest
Przewodniczący KR, Wiceprzewodniczący KR  i Sekretarz KR.

3. Członek KR nie może być członkiem innych władz Klubu. 
4. Praca członków KR jest nieodpłatna.
5. Uchwały KR zapadają zwykłą większością głosów. Przy równej ilości głosów „za” i

„przeciw” decyduje głos przewodniczącego.
6. Członek  KR niewywiązujący  się  ze  swych  zadań  może  być  na  wniosek

Przewodniczącego  KR odwołany  z  pełnionej  funkcji  przez  Walne  Zebranie
Członków  Klubu.  Równocześnie  z  wnioskiem  o  odwołanie,  Przewodniczący
zobowiązany jest do złożenia wniosku o uzupełnienie składu KR.

7. Za prawidłowość dokumentacji odpowiada Sekretarz KR.
8. W budżecie Klubu powinny być zabezpieczone środki pieniężne na działanie KR. 

§ 3
Działalność kontrolna:

1. KR prowadzi działalność kontrolną 
2. Kontrola polega w szczególności na:
 ocenie prawidłowości wykonywania zadań statutowych;
 zatwierdzaniu regulaminów uchwalonych przez Zarząd;
 ocenie  prawidłowości  i  terminowości  wykonywania  uchwał  Walnego  Zebrania

Członków Klubu;    
 ocenie prawidłowości gospodarowania środkami pieniężnymi oraz majątkiem trwałym

pozostającym  w dyspozycji Klubu
3. Kontrole działalności klubu przeprowadzane są w pełnym lub częściowym składzie

KR. Skład  ten  może  być  w  wyjątkowych  przypadkach  jednoosobowy  lecz  z
wynikami kontroli musi być zapoznana cała komisja. O wynikach przeprowadzanych
kontroli  informowany  jest  Komandor  Klubu  i  Zarząd  Klubu,  a  w  sprawach
majątkowych także osoba materialnie za nie odpowiedzialna,  która ma prawo w
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przeciągu 7 dni  od daty otrzymania  protokółu wnieść do niego swoje uwagi  na
piśmie.

§ 4
Uprawniania szczególne:
KR jest uprawniona do:

1. Udziału  Przewodniczącego  lub  wytypowanego  przez  niego  członka  KR  w
posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

2. Wglądu do wszystkich dokumentów Klubu.
3. Żądania  niezbędnych  wyjaśnień  od  członków  Zarządu

i pracowników  zatrudnionych w  Klubie.
4. Wstępu do wszystkich pomieszczeń klubowych i na jednostki pływające będące w

dyspozycji Klubu.
5. Powołania  na  koszt  Klubu  biegłych  w  dziedzinach  objętych  kontrolą  KR  po

uzgodnieniu z Komandorem Klubu.
6. Zwołania Zwyczajnego lub Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Klubu w

sytuacjach uzasadnionych interesem Klubu.
7. Zgłaszania Walnemu Zebraniu Członków Klubu wniosków i zaleceń  pod adresem

Zarządu z podaniem terminów realizacji tych wniosków.
8. Wnioskowania o udzielenie bądź nie udzielenie absolutorium Członkom Zarządu i

Zarządowi w okresach sprawozdawczych.
9. Jeżeli nie została powołana Komisja Dyscyplinarna realizowanie jej kompetencji.

§ 5

1. Zebrania KR powinny odbywać się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak  niż dwa raz
w roku.

2. Zebrania KR zwołuje jej Przewodniczący.
3. Z zebrania KR sporządzany jest protokół.
4. KR  sporządza  roczne  i  za  okres  kadencji  sprawozdanie  dotyczące  oceny

działalności Klubu, w tym realizacji zadań statutowych i uchwał Walnego Zebrania
Członków  Klubu przez Zarząd, jak również realizacji zaleceń  KR z poprzedniego
okresu sprawozdawczego.
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