REGULAMIN
KOMISJI REWIZYJNEJ PODKARPACKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ
Na podstawie Art. 25 § 1 pkt 10 i 41 § 9 Statutu Podkarpackiego ZPN postanawia się,
co następuje;
I. Podstawy prawne działania i składu Komisji Rewizyjnej.
§1
Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Związku i działa na podstawie
obowiązujących przepisów prawa o stowarzyszeniach, wydanych na jego podstawie
przepisów wykonawczych, Statutu Podkarpackiego ZPN oraz niniejszego regulaminu.
§2
1. Komisja Rewizyjna składa się z 7 członków, w tym: przewodniczącego,
wiceprzewodniczącego i sekretarza, jest wybierana przez Walne Zgromadzenie
Delegatów.
2. W przypadku ustania członkostwa w czasie kadencji więcej niż 1/3 członków
Komisji Rewizyjnej, Zarząd Podk. ZPN zwołuje w terminie 1 miesiąca od zaistnienia
takiej sytuacji Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów celem przeprowadzenia
wyborów uzupełniających, które musi się odbyć w terminie 2 miesięcy od posiedzenia
Zarządu.
§3
Działalność Komisji Rewizyjnej Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej trwa przez okres
kadencji władz Podkarpackiego ZPN.
§4
1. Komisja Rewizyjna Podkarpackiego ZPN konstytuuje się w terminie 30 dni od dnia
wyboru, wybierając ze swego grona: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i
sekretarza.
2. Przewodniczący kieruje pracami Komisji Rewizyjnej i reprezentuje jej stanowisko
wobec innych organów statutowych Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej.
3. W razie nieobecności przewodniczącego funkcję jego obejmuje wiceprzewodniczący, a
sekretarz prowadzi dokumentację działalności Komisji.
§5
1. Członkowie Komisji Rewizyjnej pełnią swoje obowiązki społecznie.
2. Członkom Komisji Rewizyjnej przysługuje zwrot kosztów dojazdów na
posiedzenia Komisji na zasadach ustalonych przez Zarząd Związku

II . Zadania i zakres działania Komisji Rewizyjnej.
§6
1. Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę całokształtu
działalności statutowej i własnej działalności gospodarczej Podk. ZPN, o ile ta ostatnia
jest prowadzona, a w szczególności przeprowadza kontrolę działalności finansowej oraz
kontrolę wykonywania uchwał Walnego Zebrania Delegatów. Przedmiotem kontroli nie
mogą być orzeczenia organów jurysdykcyjnych Podk. ZPN.
2. Komisja Rewizyjna, w terminie do 30 czerwca każdego roku, jest uprawniona do
zatwierdzania corocznego sprawozdania finansowego, o którym mowa w art. 35 § 1
pkt. 5 Statutu Podk. ZPN, a które to sprawozdanie Zarząd Związku jest zobowiązany
przedłożyć Komisji do dnia 15 maja danego roku.
§7
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1) dokonywanie merytorycznej oceny działalności Zarządu Podkarpackiego
Związku Piłki Nożnej,
2) przeprowadzanie planowanych i doraźnych kontroli prac Biura Związku oraz
innych
jednostek i komórek organizacyjnych Podkarpackiego Związku Piłki
Nożnej,
3) składanie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zgromadzeniu Delegatów
i wnioskowanie w sprawie przyjęcia rocznych zamknięć rachunkowych,
4) wnioskowanie w sprawie udzielenia absolutorium członkom ustępującego
Zarządu Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej,
5) opracowywanie wniosków pokontrolnych i przedstawienie ich Zarządowi do
rozpatrzenia oraz żądania wyjaśnień w celu usunięcia nieprawidłowości.
6) zatwierdzania sprawozdania, o którym mowa w §6 ust.2
§8
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub wiceprzewodniczący względnie upoważniony
przez niego członek Komisji bierze udział w posiedzeniach Zarządu, Prezydium i innych
organów Podkarpackiego ZPN z głosem doradczym.
III . Organizacja pracy Komisji Rewizyjnej.
§9
1. Wyniki kontroli przeprowadzonych przez członków Komisji ujęte w pisemnym
sprawozdaniu rozpatrywane są na posiedzeniu Komisji, która ustala treść zaleceń

pokontrolnych dla Zarządu Związku.
2. Wnioski i zalecenia pokontrolne Komisji Rewizyjnej, przedstawia Zarządowi
Podkarpackiego ZPN przewodniczący, względnie upoważniony przez niego członek
Komisji.
§10
1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak
niż raz na kwartał.
2. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący lub zastępujący go członek Komisji.
3. Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji i materiały do punktów objętych porządkiem
obrad są doręczone członkom Komisji przynajmniej na 7 dni przed terminem
posiedzenia.
§11
1. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością
głosów, przy czym dla ich ważności wymagana jest obecność przynajmniej 4
członków Komisji, w tym przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego.
2. W razie równej ilości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego na posiedzeniu.
§12
Posiedzenia Komisji Rewizyjnej są protokołowane. Protokół podpisuje
przewodniczący posiedzenia oraz sekretarz Komisji, a w razie jego nieobecności osoba
protokołująca przebieg posiedzenia.
§13
W razie potrzeby Komisja Rewizyjna może powołać rzeczoznawców dla zbadania
określonego odcinka działalności Związku.
§14
W trakcie działań kontrolnych Komisja może skorzystać z technicznej pomocy
pracowników Biura Podkarpackiego ZPN, po uprzednim zgłoszeniu potrzeb w tym
zakresie.
§15
Wydatki Komisji Rewizyjnej pokrywane są z budżetu Podkarpackiego Związku Piłki
Nożnej.

IV. Postanowienia końcowe.
§16
Regulamin niniejszy może być w każdym czasie zmieniony w drodze uchwały Walnego
Zebrania Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej.
§17
1. Traci moc Regulamin Komisji Rewizyjnej z dnia 15 kwietnia 2004 roku.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia tj. 3 marca 2018r.

Sekretarz
Walnego Zebrania Sprawozdawczego
Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej

Przewodniczący
Walnego Zebrania Sprawozdawczego
Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej

