Klub Żeglarski „Odlewnik” Śrem

Załącznik nr 1
do Uchwały nr 6/06 z dnia 26.02.2006
Walnego Zebrania Członków
Klubu Żeglarskiego „Odlewnik” Śrem

Regulamin Komisji Rewizyjnej
Klubu Żeglarskiego „Odlewnik” Śrem

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Klubu , nie podlegającym
Zarządowi w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru.

§1
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. Przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej
Klubu, głównie pod kątem celowości i rzetelności.
2. Żądanie od Zarządu wyjaśnień dotyczących działalności Klubu.
3. Udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
4. Sporządzanie sprawozdań ze swej działalności i przedkładanie ich Walnemu
Zebraniu.
5. Występowanie z wnioskiem o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium
ustępującemu Zarządowi na Walnym Zebraniu.
6. Występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania
Członków Klubu, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w
przypadku stwierdzenia niezgodności działań Zarządu z prawem lub
Statutem, bądź istotnymi interesami Klubu.
§2
1. Komisja Rewizyjna wybierana jest przez Walne Zebranie w głosowaniu
tajnym i składa się z 3 osób, w tym Przewodniczącego i Sekretarza.
2. Podział funkcji w Komisji Rewizyjnej dokonywany jest na jej pierwszym
posiedzeniu.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu ani
pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa .
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4. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez
Walne Zebranie i zbiera się co najmniej raz na pól roku.
5. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów. W
przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji.
6. Członek Komisji Rewizyjnej może być odwołany z jej składu, jeżeli nie
wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem, bądź w
inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu .
7. Uchwałę o odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej podejmuje Walne Zebranie
na wniosek przewodniczącego Komisji Rewizyjnej lub członka Klubu .
Członkowie Zarządu nie posiadają uprawnień do składania wniosków w
sprawie odwołania członka Komisji Rewizyjnej.
8. W razie niemożności pełnienia funkcji przez członka Komisji Rewizyjnej,
Walne Zebranie przeprowadza wybory uzupełniające na pierwszym jego
zebraniu.

§3
1. Posiedzenia Komisji zwołuje jej Przewodniczący, a w przypadkach ,gdy jest
to nie możliwe, Sekretarz Komisji.
2. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej razem z przewidywanym
porządkiem obrad musi być przekazane Członkom Komisji co najmniej na
siedem dni przed jego terminem.
3. Dopuszczona jest pisemna, telefoniczna lub osobista forma zawiadamiania.
4. Z ważnych przyczyn Przewodniczący może skrócić termin zawiadomienia.
5. Obrady prowadzi Przewodniczący Komisji, a w razie jego nieobecności
Sekretarz.
6. Na posiedzenia Komisji, jeżeli poruszane sprawy tego wymagają, mogą
zostać zaproszeni Członkowie Zarządu i inni Członkowie Klubu.
7. Z posiedzeń Komisji spisywane są protokóły, które podpisywane są przez
obecnych na posiedzeniu Członków Komisji.
8. Protokóły z posiedzeń Komisji jak również inne dokumenty dotyczące jej
działalności przechowywane i zabezpieczane są w siedzibie Klubu.
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§4
Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały przez Walne Zebranie
Członków Klubu Żeglarskiego „Odlewnik” w Śremie , z mocą od dnia .....
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