Uchwała nr O - 07 - II - 2010
Krajowej Rady Izby Architektów
z dnia 10 marca 2010 r.
w sprawie
alokacji środków finansowych na wspólne przedsięwzięcia na rzecz Małopolskiej
Okręgowej Izby Architektów w związku z remontem nowej siedziby tej Izby
Działając
zgodnie z
postanowieniami zapisu punktu 4 Zasad redystrybucji środków
finansowych w Izbie Architektów uregulowanych uchwałą Krajowej Rady Izby Architektów nr O12-II-07 z dnia 24 października 2007 r. oraz na podstawie § 2 ust.3 b) i ust. 4 „Regulaminu
gospodarki środkami finansowymi na wspólne przedsięwzięcia w IA”, przyjętego uchwałą
Krajowej Rady Izby Architektów nr O-12-II-08 z dnia 30 kwietnia 2008 r., postanawia się co
następuje.
§1
Zatwierdza się alokację kwoty 50 000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) ze środków na wspólne
przedsięwzięcia na rzecz Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów, w celu uzupełnienia
środków własnych tej Izby dofinansowaniem przeznaczonym na sprawne przeprowadzenie
remontu nowej siedziby Małopolskiej OIA.
§2
Alokacja ma charakter zwrotny, tj. kwota 50 000,00 zł zostanie zwrócona przez Małopolską
Okręgową Izbę Architektów na rachunek środków na wspólne przedsięwzięcia, administrowany
przez Krajową Izb Architektów w 10 nie oprocentowanych ratach w terminie od lipca 2010 r. do
maja 2011 roku
§3
Upoważnia się Skarbnika Krajowej Rady Izby Architektów do jednorazowego przelania na rzecz
Małopolskiej OIA zatwierdzonej kwoty alokacji, po podpisaniu zobowiązania przez Małopolską
Okręgowa Izbę Architektów do zwrotu alokowanej kwoty na warunkach określonych niniejszą
uchwałą.
4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Sławomir Żak
Prezes Krajowej Rady

Waldemar Jasiewicz
Sekretarz Krajowej Rady

Uzasadnienie do uchwały KRIA w sprawie alokacji środków finansowych na wspólne
przedsięwzięcia na rzecz Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów w związku z remontem
nowej siedziby tej Izby

Do Skarbnika Krajowej Rady Izby Architektów zostało skierowane pismo Skarbnika
Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów z dnia 10 lutego 2010 r., L.dz. MPOIA/081/2010,
stanowiące wniosek o udzielenie zwrotnej pożyczki w wysokości 60 000,00 zł na
dofinansowanie prac remontowo-budowlanych w nowo wynajętych pomieszczeniach na
potrzeby siedziby Małopolskiej OIA. Z informacji uzupełniającej do wniosku wynikają koszty prac
remontowo-budowlanych, szacowane dla nowej powierzchni 164 m2 (w miejsce dotychczas
zajmowanej powierzchni 56 m2) na kwotę 100 000,00 zł, a łącznie z kosztami zakupu
i wyposażenia koszty remontu szacowane są na 352 671,00 zł.
Stwierdza się zgodność wniosku z celem przeznaczenia środków na wspólne
przedsięwzięcia, zapisanym w § 2 ust.3b) Regulaminu gospodarki środkami finansowymi na
wspólne przedsięwzięcia w IA , którym jest alokacja środków finansowych do okręgowych izb,
celem uzupełnienia w izbach częściowego i tymczasowego niedoboru środków finansowych na
przedsięwzięcia inwestycyjne, typu zakup nieruchomości /lokalu/ na własną siedzibę.
Zgodnie z zapisem § 3 ust. 4 Regulaminu…, kwota alokowanych środków finansowych
do izb okręgowych, podlegających zwrotowi może maksymalnie wynosić 50 000,00 zł. Stąd
mniejsza o 10 000,00 zł od wnioskowanych 60 000,00 zł kwota alokacji, wynikająca z uchwały.
Stan zgromadzonych środków na wspólne przedsięwzięcia na rachunku wyodrębnionych
wpływów KRIA wynosi na dzień 08 marca 2010 r., 465 298,56 zł, co pozwala na wydatek
określony uchwałą.

