Uchwała nr O - 08 - IV - 2015
Krajowej Rady Izby Architektów RP
z dnia 25 lutego 2015 r.

w sprawie
zmiany Regulaminu "Zasad wypłacania diet"
Na podstawie art. 33 pkt 14 ustawy o samorządach
zawodowych
architektów oraz inżynierów
budownictwa
(dz. U. 2014, 1946 t.j.) w zw. z § 4 i § 5 Uchwały nr 6 III Nadzwyczajnego
Krajowego Zjazdu Izby Architektów w sprawie diet z tytułu sprawowania funkcji w organach Izby
z dnia 8 grudnia 2007 r. w związku z § 1 Regulaminu Zasad wypłacania diet przyjętym uchwałą
nr O - 16 - II - 2007 Krajowej Rady Izby Architektów podjętą w dniu 19 grudnia 2007 r. Krajowa
Rada IARP uchwala co następuje:
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UZASADNIENIE
Krajowa Rada IARP obserwując potrzeby finansowe jednostek

organizacyjnych

Izby

Architektów RP wobec większej aktywności członków samorządu zawodowego architektów nie
pełniących funkcji w ustawowych organach, niniejszą uchwałą zwiększa górną granicę o 5 %
łącznych wpływów budżetowych danej jednostki dla planowanych i zrealizowanych wypłat diet
członków danej jednostki.

Z zastrzeżeniem,

iż w ramach 25 % maksymalnego

progu dla

wydatków na diety członków dana jednostka organizacyjna nie może wydatkować więcej niż 20
% na diety dla członków organów ustawowych jednostki.
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