
projekt  

Uchwała nr O – 31 - III – 2011 

Krajowej Rady Izby Architektów RP 

z dnia 31 sierpnia 2011 r. 

 

w sprawie przeznaczenia środków z budżetu Krajowej Izby Architektów RP na rok 

2011 na cele związane z organizacją konferencji EFAP 2011. 

na podstawie art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych 

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

z późn. zm.), oraz § 13 ust 1 w związku z § 24 Regulaminu organizacji i trybu działania 

organów jednostek samorządu zawodowego architektów – Izby Architektów RP 

(z wyłączeniem zjazdów), przyjętego uchwałą nr 8 przez I Programowo-Budżetowy Krajowy 

Zjazd Izby Architektów RP z dnia 14 grudnia 2009r., uchwala się co następuje:  

§ 1 

1. W związku z organizacją konferencji EFAP 2011 przeznacza się kwotę 12.000 zł 

(dwunastu tysięcy złotych) na dostosowanie siedziby Pomorskiej Okręgowej Izby 

Architektów RP do potrzeb konferencji, w tym na zakup i instalację oprzyrządowania 

multimedialnego.  

2. Wydatki, określone w ust 1 obciążą budżet Krajowej Izby Architektów RP na rok 

2011, zatwierdzony uchwałą nr 5 II Programowo-Budżetowego Krajowego Zjazdu 

Izby Architektów RP z dnia 28 listopada 2010r., pod pozycją I.2 lit. f (organizacja 

konferencji EFAP 2011). 

§ 2 

Środki, określone w § 1 ust 1 zostaną przekazane na rachunek Pomorskiej Okręgowej Izby 

Architektów RP w dwóch transzach:  

1) Pierwsza transza w wysokości 6.000 zł (sześciu tysięcy złotych) zostanie 

przekazana w terminie 5 dni od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały.  

2) Druga transza w wysokości 6.000 zł (sześciu tysięcy złotych) zostanie 

przekazana po przedstawieniu przez Pomorską Okręgową Izbę Architektów RP 

raportu z realizacji celu określonego w ust 1 oraz faktur dokumentujących wydatki 

przeznaczone na ten cel. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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