Regulamin prac Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Kibiców Słupskiej
Koszykówki „czarni.slupsk.pl”
§1
1) Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia i sprawuje nadzór
nad działalnością organizacji.
2) Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, wybieranych przez Walne
Zgromadzenie.
a) Ordynację wyborczą określa § 18 statutu Stowarzyszenia.
b) Przewodniczącego wybierają spośród siebie członkowie Komisji Rewizyjnej podczas
pierwszego posiedzenia.
§2
1) Kompetencje Komisji Rewizyjnej reguluje § 29 statutu Stowarzyszenia.
2) Funkcja kontrolna Komisji Rewizyjnej polega na:
a) przeprowadzaniu kontroli działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia z
uwzględnieniem celowości, rzetelności, prawidłowości oraz zgodności z przepisami
statutu i uchwałami władz;
b) kontrolowaniu przestrzegania zasad prawidłowego gospodarowania funduszami i
majątkiem Stowarzyszenia;
c) składaniu sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu i zgłaszanie
wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium Zarządowi bądź w
stosunku do każdego członka Zarządu oddzielnie;
d) przedkładaniu Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami;
e) występowaniu z żądaniem zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w razie
stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków.
§3
Uprawnienia i obowiązki Komisji Rewizyjnej:
1) Do współpracy i opracowania określonych zagadnień Komisja może powołać, za zgodą
prezesa Zarządu, rzeczoznawców lub specjalistów.
2) W celu wykonania swych statutowych zadań Komisja ma prawo żądać od Zarządu,
członków i pracowników Stowarzyszenia wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać
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księgi, dokumenty i sprawdzać stan majątku Stowarzyszenia.
3) Z czynności kontrolnych Komisja sporządza protokół zawierający:
a) datę i przedmiot kontroli,
b) nazwiska osób przeprowadzających kontrolę oraz ewentualnie osób obecnych podczas
kontroli,
c) wykaz dokumentów, na podstawie których dokonano kontroli,
d) ocenę oraz wnioski z kontroli,
e) podpisy osób przeprowadzających kontrolę oraz osób obecnych przy kontroli.
4) W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Komisja Rewizyjna powinna żądać zwołania
posiedzenia Zarządu celem podjęcia odpowiednich kroków zapobiegających powstawaniu
nieprawidłowości i umożliwiających likwidację szkód.
5) Zalecenia Komisji Rewizyjnej mogą być przekazane Zarządowi w formie ustnej, w czasie
obrad Zarządu lub na piśmie. Fakt ten winien być odnotowany w dokumentacji Komisji.
§4
Komisja Rewizyjna wykonuje swoje czynności na posiedzeniach oraz przez swoich
członków, którym zleca wykonywanie powierzonych zadań:
1) Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący, nie rzadziej jednak, niż raz w roku oraz na
każde żądanie dwóch członków Komisji. O terminie posiedzenia wszyscy członkowie
Komisji powinni być powiadomieni przynajmniej tydzień wcześniej.
2) W posiedzeniach Komisji mogą brać udział osoby zaproszone przez przewodniczącego.
§5
Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem
doradczym.
§6
Uchwały Komisji Rewizyjnej:
1) Komisja Rewizyjna prowadzi rejestr uchwał.
2) Uchwały Komisji Rewizyjnej są ważne, jeżeli zostały podjęte w obecności co najmniej
połowy jej członków.
3) Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów. W razie równej ilości
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głosów decyduje głos przewodniczącego. Głosowania są jawne.
4) W przypadkach niecierpiących zwłoki głosowanie może odbyć się w drodze ustalenia
telefonicznego, za pomocą poczty elektronicznej bądź ustalenia korespondencyjnego, z
dopełnieniem staranności powiadomienia wszystkich członków Komisji Rewizyjnej.
§7
1) Zmiana treści niniejszego regulaminu może nastąpić na wniosek Komisji Rewizyjnej lub
grupy pięciu członków Stowarzyszenia.
2) Przyjęcie zmiany postanowień regulaminu następuje w formie uchwały Walnego Zgromadzenia.
3) Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia go przez Walne Zgromadzenie
Stowarzyszenia.
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