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U C H W A Ł A Zarządu      N r   Z – 04/I/2008 
OGÓLNOPOLSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ O ŚRODKÓW SZKOLENIA KIEROWCÓW  

z/s w KOSZALINIE  z dnia  13.01.2008 
w sprawie  samoograniczenia kompetencji zarządu OIGOSK odnośnie dysponowania środkami finansowymi przekazanymi 

przez likwidowaną Polską Federację Ośrodków Szkolenia Kierowców i Instruktorów z/s w Koszalinie oraz przejęcia do 
archiwizowania jej dokumentacji 

 

Na podstawie art.18 ust.6 i 15  statutu OIGOSK  oraz w związku z uchwałą Walnego Zebrania Członków PFOSK i I z/s w 
Koszalinie nr NWZC-23/10/2007 z 20.10.2007 postanawia się, co następuje: 

 

§ 1 
 

Archiwizacja dokumentacji PFOSK i I K-lin 
1. Po zakończeniu likwidacji PFOSK i I K-lin OIGOSK przyjmie się do archiwizacji dokumentację Polskiej Federacji Ośrodków 

Szkolenia Kierowców i Instruktorów z/s w Koszalinie. 
2. Przejęcie dokumentacji nastąpi na podstawie protokołu przekazania. 
3. Ewentualne udostępnianie tej dokumentacji, sporządzanie odpisów, kserokopii będzie następowało w drodze decyzji prezydium 

zarządu OIGOSK za odpłatnością, której konkretną wysokość ustali prezes OIGOSK w zaleŜności od wymaganego nakładu pracy.  
4. Wysokość opłaty, o której mowa w ust.3  będzie zawierać się w przedziale: 25 zł – 100 zł / dwadzieścia pięć – sto /. 

 

 
§ 2 

Samoograniczenie dysponowania środkami finansowymi otrzymanymi od PFOSK i I K-lin  
1. Środki finansowe otrzymane od PFOSK i I K-lin stanowią majątek OIGOSK i mogą być wydatkowane na cele statutowe 

OIGOSK z przestrzeganiem obowiązujących zasad, w szczególności uchwały Z-03/III/2007 z zastrzeŜeniem uregulowań 
niniejszej uchwały. 

2. Otrzymane od PFOSK i I K-lin środki finansowe będą zdeponowane na pomocniczym rachunku bankowym OIGOSK. 
3. Zarząd OIGOSK dobrowolnie ogranicza swoje kompetencje do dysponowania środkami finansowymi otrzymanymi 

od likwidowanej Polskiej Federacji Ośrodków Szkolenia Kierowców i Instruktorów z/s w Koszalinie.  
4. Zarząd OIGOSK przekazuje wyłączne kompetencje do dysponowania w/w środkami zarządom oddziałów 

OIGOSK wyszczególnionych w § 3 i 4 uchwały NWZC-23/10/2007 z 20.10.2007, która stanowi załącznik do 
niniejszej uchwały 

5. Zadysponowanie środkami, o których mowa w ustępach poprzedzających będzie następowało na podstawie 
pisemnej uchwały zarządu oddziału, o którym mowa w ust.4 z zastrzeŜeniem ust.1. 

6. W przypadku likwidacji lub samorozwiązania się któregoś z oddziałów uprawnionych do dysponowania 
omawianymi środkami, niewykorzystana kwota zostanie przypisana do dyspozycji pozostałych uprawnionych 
zarządów oddziałów w proporcjach określonych na podstawie aktualnej na datę likwidacji oddziału liczby  byłych 
członków PFOSK i I K-lin, będących członkami tych uprawnionych oddziałów OIGOSK. 

7. W razie sporu odnośnie realizacji niniejszej uchwały, zarządom oddziałów uprawnionych do dysponowania w/w 
środkami przysługuje prawo wystąpienia z pozwem w pierwszej kolejności do Sądu KoleŜeńskiego OIGOSK. JeŜeli 
rozstrzygnięcie tego sądu nie usatysfakcjonuje powoda, to moŜe on wystąpić z powództwem do sądu powszechnego 
w Koszalinie. 

8. Koszty postępowań sądowych w przypadku niekorzystnego dla powoda rozstrzygnięcia sporów, o których mowa w 
ust.7 pokrywa się ze środków, o których mowa w ust.4, a pobranie kwot odpowiadającym tym kosztom nastąpi na 
podstawie decyzji prezydium zarządu OIGOSK. W takiej sytuacji przepis ust.5 nie ma zastosowania. 

 
§ 3 

 

1. Niniejsza uchwała obowiązuje od dnia uchwalenia. 
2. Wszelkie opłaty, ewentualne naleŜności podatkowe związane z przedmiotem uchwały będą pokrywane z przekazanych środków. A 

jeŜeli tych środków zabraknie, to będą obciąŜały członków poszczególnych oddziałów terenowych, o których mowa w § 2 ust. 4 
3. Odpowiedzialnym za wykonanie i realizację niniejszej uchwały jest prezydium Zarządu OIGOSK. 

 

Podpisy członków Zarządu 
 

1. Roman Stencel  - prezes, 
 

2. Zbigniew Popławski               - wiceprezes, 
 

3. Waldemar Pietraszewski - wiceprezes, 
 

4. Małgorzata Mandryk  - sekretarz, 
 

5. Ryszard Zarzyński               - skarbnik, 
 

6. Marek Rynio  - członek, 
 

7. Wiesław Kociak  - członek, 
 

8. Stanisław Pietrzak               - członek, 
 

9. Ryszard Kubisiak               - członek 
 


