
na podstawie ań'
architektóW oraz
się co następuje:

1 ' Ąazd uchwala
stronie wpływów i

Uchwała nr 4
Vl Programowo _Budżetowego Krajowego Zjazdu lzby ArchitektóW

z dnia 5 grudnia 2014 r.

w sprawre
budżetu Krajowej lzby ArchitektóW na rok 20'|5

31 pkt 4) ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r' o samorządach zawodowych
inżynierów budownictwa (Dz. U' 2013 l' poz.932 ze zmianami), uchwala

s1
budŹet Krajowej lzby ArchitektóW RP na rok 2015' który zamyka się po

wydatków sumą 4 650 000'00 zł'

s2
1. zobowiązuje się Krajową Radę lzby Architektów RP do Wykorzystania kwoty

20 000,00 zł ujętej w budżecie po stronie dochodowej budżetu jako środki na Wspólne
pŻedsięwzięcia, pochodzące z redystrybucji' o której mowa w uchwale nr 7 lV sKZlA
z dnia 16 czerwca 2oo7 l' z plzeznaczeniem na opracowanle standardóW
wykonywania zawodu architekta

2' zobowiązuje się Krajową Radę lzby ArchitektóW RP do wykolz ystania kwoty 9 000'00
zł ujętej W budżecie po stronie dochodowej budżetu jako środki na Wspólne
pŻedsięv'.zięcia, pochodzące z redystrybucji, o której mowa W uchwale nr 7 lV sKzlA
z dnia 16 czerł,rca 2007 l' z plzeznaczeniem na działalność ds' WarunkóW

wykonywania Żawodu architekta'
3. Zobowiązuje się Krajową Radę lzby ArchitektóW RP do Wykolzystania kwoty

22 ooo,00 zł ujętej W budżecie po stronie dochodowej budżetu jako ślodki na Wspólne
przedsięwzięcia' pochodzące z redystrybucji' o kłórej mowa w uchwale ńr 7 lV sKzlA
z dnia '16 czefrrca 2oo7 l ' z plzeznaczeniem na działalność informacyjną IARP'

4. zobowiązuje się Krajową Radę lzby ArchitektóW RP do Wykolzystania kwoty

110000,00 zł ujętej W budżecie po stronie dochodowej budżetu jako środki na

wspólne prŻedsięWzięcia, pochodzące z redystrybucji, o której mowa w uchwale nr 7

lV sKZlA z dnia 16 czerwca 2007 r. z wzeznaczeniem na działalność legislacyjną
i PR.

5. Zobowiązuje się Krajową Radę lzby ArchitektóW RP do wykorzystania kwoty

55 000,00 zł ujętej W budżecie po stronie dochodowej budżetu jako środki na WspÓlne

prŻedsięwzięcia' pochodzące z redystrybucji' o której mowa W uchwale nr 7 lV sKzlA
z dnia 16 czeMca 2oo7 r' z plzeznaczeniem na prowadzenie i rozwój Warsztatu
Architekta. 

S 3

Tabela budżetowa na rok 2015 stanowi Żałącznik do niniejszej uchwały'

s4
Uchwała Wchodzi W życie z dniem podjęcia'

.laceł tr.łilter, łrc{i'1ą)ne
crzewoaniczacłrfla:|

tb)

Jolanta Ukleja, Architekt IARP



Projekt budżetu Krajowei lzby Architektów RP na 2015

na 2015 r

1,

2.

3

Pżychody slatutowe /suma 1a) do 19)

składkt i inne wp]'Ny Ż Ódpisu na K]A

Wp]ywy z redys!rybucji na wspólne predsięwŻięcb :

- Śtahdaldy j wafuhki Wykanwania zawodu

' dŻialalnaść na żee wykanryania zawodu archilekta

- dŻiałalhÓść ińfÓmaĆyjna |ARP

" dŻiaklnaść legjslacylna i PR

PżYchody operacyjne/suma2a i 2bl

PrŻychody Ż reklam d a sydam'zawód:A.ch ileki

lnne pzychody opelacyjne

Wolneśrodki pieniężne

RaŻ€m ouvchodvlooz'od 1 do 3)

3 473 000

. 3 257 000

216 000

20 400

9 AA0

22 400

110 400

55 A0A

1 142 000

900 000

242 000
35 000

Proiekt wydatków na 2015 r

t.3

t,4

1.5

t.6

,

t.

xosŻly d2ialalności stalutowej

(poz,l.1+1,2+1.3+1.4+1.5r1.6)

ziazdy
KEjowa Rada lzby(suma od a) do l))

bieżącó ŚtatutÓwa dziahlnaść KRIA

działalność wydawnicza KR|A

C]ziaialność KRIA w UE i pÓza UE
dzia|alhość kanisji legis]a.yjnej

.]zia]alnaść ds wkońywania zawÓdu archnekb

PÓ] ska Pahy ka Archilektaniczna

dzia]ania dla pÓprawy wiŻerunku archilekla (2 zespaŁy)

pÓwŚzechha edukacja archilekloniena (2 zespoly)

k s z! alc e n i e u 5l aw bzn e a rch ile któw

e]ektlohjćŻhy systeh jnfomac|i dla archiłeków

standady i wafunki Wkanywania za@Ódo órchneka

parta l Warsztat AlĆh ile kta
z€śpól ds. koordynowania dŻialań izb ok.ęgowych w zakroslÓ
po2yskiwania infomacji publicu nych'łydawanych pożwoleń na
budowe' svstenawzowania. z6stawl6ńIa dańvch na pobrebv |ARP

Kr4owa Konlsla Rewizyjna

Kraiowa Komisja Kwallllkactna
Kraiowy sąd Dlscyplinarny

K.aioły RżecŻnik odpowi6dżlalności zawodowej

Koszty oqólnoadministracyine

obsłUga kfudytu l alokacj i zwrotnej
wvdarki lacŻnie {l+ll+lll+lvl

2 582100

2 261 600

70 000

730 440

950 000

73 636

185 000

36 000

4 000

92 000

7 000

30 000

60 000

20 000

67 700

5 824

,r4 000

66 oO0

90 000

5o 500

1 399 600

63 000

605 300

opracowala Barbara Leśn ewska na podslawe mate alóWżródłowch

akeptowałLeszek Horodyski. skarbnik KRlA RP

autÓpoprawka Warszawa 04.12 2014 r

ll'
U


