Załącznik nr 5 do Uchwały nr 3/Z/2015
Zarządu Okręgu
z dnia 04 lipca 2015.

REGULAMIN
OKRĘGOWEJ KOMISJI SPORTÓW POPULARNYCH i TURYSTYKI
SAMOCHODOWEJ
ZARZĄDU OKRĘGOWEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU MOTOROWEGO
W POZNANIU.

§ 1.
Okręgowa Komisja Sportów Popularnych i Turystyki Samochodowej jest społecznym
organem Zarządu Okręgowego PZM i działa na podstawie Statutu PZM § 51 pkt. 7 .
§ 2.
Zadania Okręgowej Komisji Sportów Popularnych i Turystyki Samochodowej.
Do zadań Okręgowej Komisji Sportów Popularnych i Turystyki Samochodowej,
zwanej dalej w skrócie OKSPiTS, należy:
 realizowanie polityki Polskiego Związku Motorowego w zakresie Sportów
Popularnych i Turystyki oraz ochrony środowiska.
 kierowanie i nadzór na działalnością w sporcie popularnym i turystyce
samochodowej w Okręgu w zakresie działalności statutowej w oparciu o
ogólne przepisy sportowe i turystyczne obowiązujące w Polsce, regulaminy
sportowe, Statut PZM i uchwały GKSPiT oraz Zarządu Okręgowego PZM w
Poznaniu,
 udzielanie pomocy organizacyjnej, metodycznej i szkoleniowej w zakresie
sportów popularnych i turystyki samochodowej klubom - członkom
rzeczywistym Związku,
 przedkładanie Zarządowi Okręgowemu raz do roku pisemnej informacji o
działalności w zakresie sportów popularnych i turystyki samochodowej z
uwzględnieniem osiągnięć klubów i zawodników na arenie międzynarodowej i
krajowej.
 proponowanie do akceptacji, do końca I kwartału każdego roku, Prezydium
ZO PZM podziału środków finansowych na podstawie zatwierdzonego
Preliminarza, w przypadku braku propozycji podziału wydatkowanie środków
następuje na wniosek Przewodniczącego, zaakceptowany przez Prezesa lub
Wiceprezesa do spraw turystyki.

§ 3.
Uprawnienia OKSPiTS
Uprawnienia określają ogólne przepisy sportowe i turystyczne w Polsce oraz Statut
PZM. Obejmują również uprawnienia w zakresie kompetencji i działania Zarządu
Okręgowego PZM:
1. Zatwierdzanie regulaminów zawodów towarzyskich, klubowych, okręgowych,
strefowych.
2. Weryfikacja i zatwierdzanie wyników Mistrzostw Okręgu i nadawanie tytułów
mistrzowskich.
3. Interpretowanie regulaminów sportów popularnych i turystyki samochodowej,
rozpatrywanie protestów, odwołań i sporów w sprawach sportów popularnych
i turystyki samochodowej na szczeblu Okręgu.
4. Wydawanie orzeczeń i decyzji w sprawach sportów popularnych i turystyki
samochodowej na szczeblu Okręgu.
5. Szkolenie, wydawanie i przedłużanie uprawnień oraz ewidencja organizatorów
sportów popularnych stopnia okręgowego.
§ 4.
Decyzje OKSPiTS w sprawach sportów popularnych i turystyki samochodowej
wynikające z uprawnień nadanych niniejszym regulaminem są wiążące.
Odwoływania od tych decyzji mogą być rozpatrywane przez Zarząd Okręgowy PZM
w trybie nadzoru.
§ 5.
Struktura organizacyjna OKSPiTS.
1. W skład Komisji wchodzą:
a) Przewodniczący OKSPiTS, wybierany jest przez Zarząd Okręgowy PZM,
b) członkowie w liczbie ustalonej przez Zarząd Okręgowy, wybrani przez
Zarząd Okręgowy na wniosek Przewodniczącego i sekretarz Komisji
zgodnie z Regulaminem Zarządu Okręgowego PZM.
2. Wiceprzewodniczący – wybierany jest na wniosek Przewodniczącego przez
członków Komisji.
3. OKSPiTS może powołać do pracy zespoły specjalistyczne.
§ 6.
1. Prezydium Komisji stanowi:
 Przewodniczący,
 Wiceprzewodniczący
 Sekretarz.
2. Prezydium podejmuje decyzje w sprawach wymagających niezwłocznego ich
podjęcia. Takie decyzje muszą być przedstawione na najbliższym posiedzeniu
Komisji do wiadomości i akceptacji.
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§ 7.
1. Posiedzenia Komisji zwoływane są przez Przewodniczącego z własnej inicjatywy,
bądź też na żądanie co najmniej połowy członków Komisji.
2. Zawiadomienia o posiedzeniu Komisji powinny być dostarczone członkom co
najmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem i powinny zawierać datę, godzinę,
miejsce obrad.
3. Do ważności powziętych uchwał niezbędne jest prawidłowe zawiadomienie o
zebraniu i obecność zwykłej większości członków.
4. Uchwały i decyzje Komisji podejmowane są na posiedzeniach lub przy
wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania na odległość.
5. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów członków Komisji. Przy równej ilości
głosów głos Przewodniczącego ma znaczenie rozstrzygające.
6. W zebraniach uczestniczą członkowie Komisji oraz osoby zaproszone z głosem
doradczym. Zaproszenia dokonuje Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na
wniosek członków Komisji.
7. Posiedzenia Komisji odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak jak raz
w roku.
§ 8.
1. Kadencja OKSPiTS trwa 4 lata, równolegle z kadencją Zarządu Okręgowego PZM
- do chwili wyboru nowej Komisji.
2. Wszelkie zmiany osobowe składu OKSPiTS wymagają zatwierdzenia Zarządu
Okręgowego PZM.
3. Członkowie OKSPiTS są osobami oficjalnymi w sportach popularnych i turystyce
samochodowej w zrozumieniu przepisów, regulaminów sportu w Polsce i
posiadają uprawnienia z nich wynikające.

Regulamin Okręgowej Komisji Sportów Popularnych i Turystyki Samochodowej
zatwierdzony został Uchwałą Nr 3/Z/2015 Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu
z dnia 04 lipca 2015.
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