
Regulamin Komisji Rewizyjnej 
Klubu Turystyki Kolarskiej PTTK KALINKA 

§ 1 
1. Komisja Rewizyjna Klubu PTTK, zwana w skrócie KRK, moŜe być powołana uchwałą walnego 

zebrania klubu (art. 78 ust. 2 pkt 2 Statutu PTTK) w składzie od trzech do czterech członków 
i kontroluje całokształt działalności klubu. 

2. KRK wybiera ze swego grona w głosowaniu tajnym Przewodniczącego. 

§ 2 
KRK działa niezaleŜnie od zarządu klubu. 

§ 3 
Do zakresu działania KRK naleŜy: 

1) kontrola działalności organizacyjnej, programowej, finansowej i gospodarczej zarządu klubu, 
2) dokonywanie analiz i ocen zarządu klubu oraz wydawanie zaleceń pokontrolnych, 
3) zatwierdzanie planów pracy i sprawozdań KRK, 
4) składanie sprawozdań ze swej działalności walnemu zebraniu klubu oraz stawianie wniosku w sprawie 

absolutorium dla członków zarządu klubu; nieuzyskanie absolutorium wyłącza ich z kandydowania 
do władz w najbliŜszej kadencji. 

§ 4 
1. KRK ma prawo kooptować na zwolnione miejsca nowych członków z tym, Ŝe liczba dokooptowanych 

nie moŜe przekraczać 1/3 składu pochodzącego z wyboru. 
2. Członkowie KRK nie mogą łączyć funkcji z funkcją w zarządzie klubu ani pozostawać z osobą będącą 

członkiem zarządu klubu w związku małŜeńskim, we wspólnym poŜyciu, w stosunku pokrewieństwa 
lub powinowactwa. 

3. Członkowie KRK nie mogą łączyć funkcji z działalnością gospodarczą prowadzoną w oparciu o majątek 
klubu lub mającej znamiona kolizji interesów z działalnością gospodarczą PTTK. 

4. Członkiem KRK nie moŜe być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub 
przestępstwo skarbowe popełnione z winy umyślnej. 

§ 5 
1. Członek KRK traci mandat w przypadku: 

1) utraty członkostwa zwyczajnego w PTTK (art. 16 Statutu PTTK), 
2) rezygnacji z pracy w KRK, 
3) podjęcia obowiązków lub nawiązania stosunku osobistego kolidującego z pracą członka KRK, 

wynikających z § 4 ust. 2 i 3 niniejszego regulaminu, 
4) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione z winy 

umyślnej. 
2. Mandat członka KRK wygasa: 

1) z upływem kadencji, 
2) z chwilą śmierci. 

§ 6 
1. Posiedzenia KRK nie rzadziej niŜ dwa razy w roku zwołuje i prowadzi Przewodniczący. 
2. Posiedzenia są protokołowane. 
3. KRK składa do 30 kwietnia danego roku roczne sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Oddziału PTTK. 

§ 7 
Przewodniczący oraz upowaŜnieni przez niego członkowie KRK mają prawo uczestniczenia w zebraniach 

zarządu klubu z głosem doradczym. 
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