REGULAMIN
OKRĘGOWEJ KOMISJI SPORTU MOTOCYKLOWEGO w Łodzi

§1
Okręgowa Komisja Sportu Motocyklowego, zwana w skrócie OKSM, jest społecznym
organem Zarządu Okręgowego PZM, powołanym na podstawie § 11 pkt. 1 Regulaminu
Ramowego ZO PZM i działa zgodnie z niniejszym regulaminem, zatwierdzonym
w oparciu o § 11 pkt. 2 Regulaminu Ramowego
§2
OKSM realizuje cele, zadania i politykę ZO Polskiego Związku Motorowego w zakresie
powierzonych jej następujących konkurencji w dyscyplinie sportu motocyklowego:
- motocross
- rajdy enduro
- inne powierzone jej specjalności wyczynowego i popularnego sportu motocyklowego
- cross country
§3
Okręgowa Komisja Sportu Motocyklowego działa zgodnie z następującymi przepisami:
- prawem, powszechnie obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej,
- statutem Polskiego Związku Motorowego i uchwałami Walnego Zgromadzenia
Delegatów
- uchwałami Zarządu Okręgowego PZM,
- orzeczeniami Trybunału Związku,
- międzynarodowymi regulaminami sportowymi przyjętymi przez Polskę,
- regulaminem OKSM i krajowymi regulaminami sportowymi.
§4
Do zadań OKSM należy kierowanie, koordynowanie, programowanie i opiniowanie oraz
występowanie z wnioskami w dziedzinie sportu motocyklowego, a między innymi:
1) Opracowywanie:
a. planów oraz programów rozwoju konkurencji wymienionych w § 2,
b. regulaminów sportowych, ich aktualizacja i uzupełnianie,
c. wytycznych instrukcji organizacyjnych i metodycznych przy współpracy
z właściwymi zespołami ZO PZM,
d. rocznego preliminarza budżetowego w dziedzinie konkurencji wymienionych w § 2
zgodnie z zasadami gospodarności,
e. komunikatów,
2) Nadzór nad wykonywaniem i przestrzeganiem zatwierdzonych planów, preliminarza
budżetowego, programów, regulaminów i instrukcji.
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3) Studiowanie i opiniowanie zagadnień technicznych, dotyczących pojazdów
sportowych, akcesoriów, wyposażenia zawodników, sprzętu do organizacji imprez
oraz wydawanie regulaminów i instrukcji w tym zakresie.
4) Wyznaczanie składu osobowego komisji egzaminacyjnej na certyfikat /egzamin
teoretyczny/.
5) Udzielanie pomocy organizacyjnej i metodycznej Automobilklubom, Klubom okręgu
łódzkiego.
6) Wdrażanie nowoczesnych metod szkolenia sportowego i analiza ich wyników
7) Występowanie z wnioskami do zatwierdzenia przez ZO PZM w sprawach:
a. zawodów zgłoszonych do ogólnopolskiego kalendarza sportowego,
b. wyznaczania delegatów na kongresy, konferencje i posiedzenia,
c. posiedzeń, konferencji, sympozjów i seminariów
d. rocznych kalendarzy Mistrzostw Okręgu oraz imprez szkoleniowych,
e. rocznego preliminarza budżetowego,
f. nadawania odznak honorowych PZM,
g. powierzenia organizacji imprez okręgowych i ogólnopolskich
8) Organizowanie w miarę potrzeb konferencji, narad i seminariów
9) Podejmowanie działań w zakresie pozyskiwania sponsorów oraz wyszukiwania
innych źródeł finansowania sportu motocyklowego
10)Analizowanie dochodów i wydatków w ramach rocznego preliminarza budżetowego
OKSM
11) Składanie wniosków, propozycji i wystąpień z inicjatywy własnej lub na polecenie ZO
PZM.
12) Składanie sprawozdań z działalności własnej i sportowej lub na polecenie ZO PZM
13) Wykonywanie innych prac i czynności zleconych przez ZO PZM
§5
Decyzje OKSM podjęte w zakresie jej uprawnień są wiążące. Odwoływania od tych
decyzji mogą być rozpatrywane wyłącznie do GKSM- co nie wstrzymuje ich realizacji.
Odwoływanie może być wniesione, za pośrednictwem OKSM, w terminie 14 dni od daty
otrzymania decyzji, o czym należy pouczyć zainteresowanych.
§6
1. OKSM składa się od 5 do 9 członków, w tym z przewodniczącego i nie więcej niż 2
zastępców przewodniczącego.
2. Przewodniczącego OKSM powołuje ZO PZM spośród członków Zarządu
Okręgowego.
3. W skład OKSM wchodzą przedstawiciele Klubów i Automobilklubów okręgu
łódzkiego.
4. Przewodniczący OKSM określa zakres obowiązków członkom OKSM.
5. Kadencja OKSM trwa przez okres kadencji Zarządu Okręgu PZM z tym, że jej
członkowie pełnią swoje obowiązki do czasu wyboru nowej OKSM zatwierdzonej
uchwałą przez ZO PZM.
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6. ZO PZM ma prawo odwołania i powołania poszczególnych osób wchodzących
w skład OKSM na wniosek zainteresowanych, przewodniczącego OKSM lub
z własnej inicjatywy komisji.
§7

1. Pracownicy Biura ZO PZM uczestniczą w zebraniach Komisji. Mogą oni zgłaszać
wnioski i rozwiązania zgodnie z zadaniami i polityką PZM.
2. W pracach OKSM mogą ponadto brać udział członkowie Zarządu Okręgowego PZM,
którzy wyrazili chęć współpracy, jednak bez prawa udziału w głosowaniu.
3. W posiedzeniach OKSM mogą uczestniczyć osoby zaproszone przez
przewodniczącego, jednak bez prawa udziału w głosowaniu.
§8
OKSM powołuje w miarę potrzeb zespoły tematyczne, kierowane przez poszczególnych
członków OKSM, a w ich skład mogą wchodzić osoby zaproszone do współpracy przez
przewodniczącego OKSM.
OKSM ustala regulaminy zespołów tematycznych, określając zakres powierzonego
zadania i czasu działania. Liczebność zespołów tematycznych jest nieograniczona.
§9
1.
2.
3.

OKSM ma za zadanie:
ocenę działań klubów zrzeszonych w ZO w zakresie sportu motocyklowego
ustalenie oraz ocenę kierunków i planów pracy OKSM,
ocenę i opiniowanie podejmowanych przedsięwzięć,
Zebrania OKSM prowadzi przewodniczący lub jego zastępca.
Terminy zebrań ustala przewodniczący lub jego zastępca w porozumieniu
z kierownikiem biura ZO PZM. Posiedzenia OKSM zwoływane są w zależności od
potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
4. Zebrania OKSM są protokołowane. Protokoły i dokumentacje OKSM sporządza
Komisja we własnym zakresie i przekazuje je do Biura ZO PZM.
5. Decyzje OKSM podejmowane na zebraniach lub przy wykorzystaniu środków
bezpośredniego porozumiewania się na odległość zapadają zwykłą większością
głosów, przy czym do ich ważności wymagane jest głosowanie przez co najmniej
połowę osób uprawnionych. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw,
rozstrzyga głos przewodniczącego
6. Zebrania OKSM w szczególnie uzasadnionych przypadkach mogą być zamknięte,
decyzją przewodniczącego zebrania.
§ 10
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1. W okresach między posiedzeniami OKSM, prawo podejmowania decyzji, w pilnych
sprawach bieżących, wymagających niezwłocznego rozstrzygnięcia, przysługuje
przewodniczącemu OKSM lub jego zastępcy – w uzgodnieniu z kierownikiem biura
ZO PZM. Decyzje takie powinny być przedstawione na najbliższym posiedzeniu
OKSM do akceptacji.
2. Przewodniczący OKSM lub każdorazowo upoważniona przez niego osoba,
wchodząca w skład OKSM, reprezentuje OKSM na zewnątrz i wobec ZG PZM i ZO
PZM.
§ 11
1. Decyzje OKSM realizuje Biuro ZO PZM.
2. Biuro ZO PZM spełnia rolę sekretariatu OKSM.
3. Decyzje finansowe OKSM i realizacje jej preliminarza budżetowego wykonuje Biuro
ZO PZM.
§ 12
1. Regulamin został uchwalony przez Zarząd Okręgowy PZM w dniu .............................
i wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
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