Polski Związek Motorowy
Zarząd Okręgowy
Katowice, ul. Łabędzia 6

REGULAMIN
Okręgowej Komisji Rewizyjnej
Zarządu Okręgowego PZM w Katowicach
§ 1.
Okręgowa Komisja Rewizyjna Polskiego Związku Motorowego działa w ramach
przepisów §§ 54 i odpowiednio 36 do 38 Statutu PZM.

§ 2.
Okręgowa Komisja Rewizyjna prowadzi swoją działalność zgodnie z:

1.

Stosowanie do postanowień § 54 Statutu PZM Okręgowa komisja Rewizyjna,
zwana w skrócie OKR, jest najwyższym organem kontrolnym nad działalnością ZO
PZM.

2.

Zakres działania OKR określa Statut PZM.

§ 3.
1.

OKR składa się z 3 członków wybranych na Okręgowym Zjeździe Delegatów PZM.

2.

Przewodniczący OKR wybierany jest przez Okręgowy Zjazd Delegatów PZM.

3.

OKR na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego grona wiceprzewodniczącego i
sekretarza.

4.

Sekretariat OKR prowadzi Biuro ZO PZM.

§ 4.
1.

Pracami OKR kieruje przewodniczący, który proponuje terminy posiedzeń,
porządek dzienny posiedzeń, a także podpisuje korespondencję dotyczącą OKR.

2.

OKR zatwierdza zaproponowane przez Przewodniczącego terminy zebrań.

3.

W razie nieobecności przewodniczącego, powyższe uprawnienia przysługują
wiceprzewodniczącemu.

4.

Sekretarz OKR współpracuje z pracownikiem Biura ZO PZM w zakresie protokołów,
pism, posiedzeń.
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§ 5.
1.

Posiedzenia OKR zwoływane są przez przewodniczącego i odbywają się w miarę
potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał, ponadto mogą być zwoływane na
żądanie, co najmniej dwóch członków OKR lub na wniosek Zarządu Okręgowego
PZM.

2.

Wszystkie posiedzenia są protokołowane i wg uznania członków OKR mogą być
nagrywane. Ewentualne nagrania muszą być przechowywane przez okres kadencji.

3.

Posiedzenia muszą odbywać się w obecności min 2 członków OKR.

§ 6.
1.

OKR ustala okresowe, tematyczne plany pracy powierzając poszczególnym
członkom prowadzenie określonych czynności kontrolnych.

2.

Wyniki przeprowadzonych kontroli powinny być ujęte w formie protokołów lub
sprawozdań.

§ 7.
Uchwały OKR podejmowane są większością głosów w głosowaniu jawnym.

§ 8.
Kopie protokołów i zaleceń, OKR przesyła do Głównej Komisji Rewizyjnej oraz informuje
władze ZO PZM.

§ 9.
Stosownie do postanowień §§ 54 i 36 Statutu PZM, do kompetencji OKR w
szczególności należy:

 przeprowadzanie kontroli działalności statutowej Okręgu i jego władz oraz
występowanie z wnioskami pokontrolnymi,
 ocena, we własnym zakresie lub przy pomocy biegłych, działalności Związku,
 żądanie od władz Okręgu i organów tych władz wyjaśnień w sprawie ich
działalności,
 określenie terminu i sposobu usunięcia stwierdzonych w toku kontroli
nieprawidłowości,
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 składanie

Okręgowemu

Zjazdowi

sprawozdań

oraz występowanie z

wnioskiem w sprawie absolutorium dla Zarządu Okręgowego PZM,
 badanie

i

opiniowanie

rocznych

sprawozdań

finansowych

Zarządu

Okręgowego PZM.

§ 10.
Obsługę i koszty OKR zabezpiecza ZO PZM.

§ 11.
Zakres działalności OKR zabezpiecza ZO PZM.

§ 12.
Regulamin ten został uchwalony przez Okręgową Komisję Rewizyjną w dniu 21.05.2015
roku i wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
Traci ważność regulamin uchwalony w dniu 17.05.2011 roku.
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