
Uchwała nr 16 

III Sprawozdawczo-Wyborczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP 

z dnia 31 maja 2014 roku 

w sprawie 

zmiany uchwały nr 7 z dnia 14 grudnia 2009 r. I Pro gramowo — Bud żetowego Krajowego Zjazdu Izby 

Architektów RP w sprawie wprowadzenia Regulaminu or ganizacji i trybu przeprowadzania zjazdów oraz 

wyborów do organów jednostek organizacyjnych samorz ądu zawodowego architektów — Izby 

Architektów RP ze zmianami 

na podstawie art. 31 pkt. 5) i pkt. 6) ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych 

architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów(Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42, ze zm.), 

uchwala się co następuje: 

§1 

W Regulaminie organizacji i trybu przeprowadzania zjazdów oraz wyborów do organów jednostek 

organizacyjnych samorządu zawodowego architektów — Izby Architektów RP, wprowadzonym uchwałą 

nr 7 I Programowo — Budżetowego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP z dnia 14 grudnia 2009 r. 

wprowadza się następujące zmiany: 

§ 26 ust. 11 otrzymuje brzmienie: 

„W przypadku wygaśnięcia w trakcie trwania kadencji mandatu członka kolegialnego organu Izby, organ, 

którego był członkiem może wystąpić z wnioskiem do organu właściwego do stwierdzenia wygaśnięcia 

mandatu o podjęcie uchwały o nieobsadzeniu tego mandatu do najbli ższego zjazdu lub do końca 

kadencji. W przypadku wyga śnięcia mandatu członka rady, rada stwierdza wyga śnięcie mandatu 

i podejmuj ę uchwał ę o nieobsadzeniu mandatu do najbli ższego zjazdu lub do ko ńca kadencji. 

Postanowienie to nie dotyczy osób pełniących funkcję przewodniczącego lub Prezesa. Warunkiem podjęcia 

takiej uchwały jest ustalenie, że skład osobowy kolegialnego organu izby pomimo nieobsadzenia 

wygasłego mandatu, nie będzie niższy niż liczba członków prezydium danego organu określona 

w statucie. W przypadku podjęcia uchwały o nieobsadzaniu mandatu przepisu ust. 7-9 nie stosuje się." 

§2 

Przyjmuje się tekst jednolity Regulaminu organizacji i trybu przeprowadzania zjazdów oraz wyborów 

do organów jednostek organizacyjnych samorządu zawodowego Architektów — Izby 
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Sekretarz Zjazdu 

 

 


