Uchwała nr O - 02 – III - 2011
Krajowej Rady Izby Architektów RP
z dnia 19 stycznia 2011 roku
w sprawie działań zapewniających prawidłową realizację budżetu Krajowej Izby
Architektów RP na 2011 rok, uchwalonego przez II Programowo - Budżetowy Krajowy
Zjazd Izby Architektów RP w Warszawie dnia 28 listopada 2010 r.(uchwała nr 5)
Na podstawie art. 33 pkt 1) ustawy z dnia 15 grudnia o samorządach zawodowych
architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001r., nr 5, poz. 42 z późn.
zm) oraz § 13 Regulaminu organizacji i trybu działania jednostek organizacyjnych
samorządu zawodowego architektów – Izby Architektów RP z wyłączeniem zjazdów,
wprowadzonego uchwałą nr 8 I Programowo-Budżetowego Krajowego Zjazdu Izby
Architektów RP, podjętą w Warszawie dnia 14 grudnia 2009 r. ustala się, co następuje:
§1
W związku z uchwaleniem przez II Programowo-Budżetowy Krajowy Zjazd Izby Architektów
RP stałej składki członkowskiej w wysokości 70,00 zł miesięcznie (uchwała nr 4 II PB KZIA
RP w Warszawie z dnia 27 listopada 2010 r.) i w konsekwencji uchwaleniem przez ten Zjazd
budżetu Krajowej Izby Architektów RP na rok 2011, zmniejszonego po stronie wpływów
i wydatków o 300 000,00 zł w stosunku do projektu przedłożonego Zjazdowi;
1. Wprowadza się zasadę, że wydatki związane z bieżącą działalnością statutową Krajowej
Izby Architektów RP są realizowane na poziomie wynikającym z zastosowania wskaźnika
przeliczeniowego 0,9 projektu budżetu na 2011 rok, o którym mowa na wstępie,
z wyłączeniem wydatków stanowiących realizację zobowiązań z tytułu zawartych umów
o pracę , umów cywilno-prawnych, zobowiązań publiczno-prawnych.
2. Zasada o której mowa w ust.1 ma zwłaszcza zastosowanie w odniesieniu do wydatków
bieżących Krajowej Rady, w tym z tytułu diet wypłacanych członkom Krajowej Rady
w formie ryczałtów miesięcznych, na podstawie uchwały nr O-29-III-2010 Krajowej Rady
Izby Architektów RP z dnia 8 września 2010 r. oraz wydatków związanych z dodatkowymi
zleceniami obsługi prawnej, zwrotem kosztów dojazdów na zebrania, kosztów zebrań
i konferencji.
§2
1. Zaleca się wdrożenie rozwiązań racjonalizujących wydatki związane z bieżącą
działalnością Krajowej Rady, jak też innych statutowych organów i zobowiązuje
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2. Upoważnia się Skarbnika Krajowej Rady IARP do określenia indywidualnych wskaźników
naliczeń diet ryczałtowych dla wszystkich członków organów, którym te diety przysługują
na podstawie uchwały nr O-29-III-2010 Krajowej Rady Izby IARP z dnia 8 września
2010 r., z zachowaniem zasady wskaźnika przeliczeniowego 0,9 – by mogły stanowić
udokumentowaną podstawę dla realizacji wypłat przez służbę finansowo-księgową.
§3
Ustala się, że po upływie pierwszego półrocza 2011 roku, jeśli wpływy z tytułu składek
i z innych tytułów okażą się wyższe, bądź niższe od planowanych na ten okres, wdrożona

zasada regulacji wydatków wskaźnikiem przeliczeniowym zostanie zmodyfikowana.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, a w odniesieniu do wydatków jeszcze nie
rozliczonych ma zastosowanie od dnia 01 stycznia 2011 roku.
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