Uchwała nr O – 16 – III – 2013
Krajowej Rady Izby Architektów RP
z dnia 15 maja 2013 r
w sprawie
finansowania platformy „Warsztat Architekta” w 2013 roku
ze środków na wspólne przedsięwzięcia
na podstawie §1 ust.3 uchwały nr 1 z dnia 14 grudnia 2012 r. IV ProgramowoBudżetowego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP w sprawie budżetu Krajowej Izby
Architektów RP na rok 2013oraz w związku z zapisami Regulaminu gospodarki środkami
finansowymi na wspólne przedsięwzięcia w IARP, przyjętego uchwałą Krajowej Rady Izby
Architektów nr O-12 – II – 08 z dnia 30 kwietnia 2008 r.,, uchwala się, co następuje:
§1
1. Krajowa Rada Izby Architektów RP mocą uchwały nr 1 IV Programowo–
Budżetowego Krajowego Zjazdu Architektów RP z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie
budżetu Krajowej Izby Architektów RP na rok 2013 otrzymała upoważnienia do
wykorzystania środków finansowych na wspólne przedsięwzięcia na potrzeby
sfinansowania prowadzenia i rozwoju portalu„Warsztat Architekta” w roku 2013.
2. Krajowy Zjazd przeznaczył na sfinansowanie tego zadania kwotę w wysokości do
90.000 zł ze środków na wspólne przedsięwzięcia, pochodzących z redystrybucji,
o której mowa w uchwale nr 7 IV SKZIA z dnia 16 czerwca 2007 .
3. Kwota, o której mowa w ust.2 została zapisana po stronie planowanych przychodów
w budżecie Krajowej Izby Architektów RP na 2013 r.Analogiczna kwota została
zapisana po stronie wydatków w budżecie Krajowej Izby Architektów RP na 2013 r.
§2
1. Krajowa Rada Izby Architektów RP organizacyjnie i technicznie powierzyła
prowadzenie

platformy

„Warsztat

Architekta”

Małopolskiej

Okręgowej

Izbie

Architektów RP.W związku z powyższym Krajowa Rada IARP ustala następujące
zasady finansowania i wzajemnych rozliczeń pomiędzy Małopolską OIA RP
a Krajową Izbą Architektów RP:

a) suma wydatków na prowadzenie i rozwój portalu „Warsztat Architekta” nie może
być wyższa od zapisanej w planie budżetowym na 2013 rok, tj. 90 000,00 zł
(dziewięćdziesiąt tysięcy złotych),
b) zwrot wydatków poniesionych przez Małopolską OIA RP na potrzeby portalu
„Warsztat

Architekta”

następować

będzie

na

podstawie

dokumentów

źródłowychtj. jak zapłacone faktury za usługi zewnętrzne, nabyte materiały oraz
dokumentów wewnętrznych, jak listy płac i innych wypłat, rozliczenia delegacji,
noty wewnętrzne - przedkładanych co trzy miesiące Krajowej Izbie Architektów
RP,
c) zaliczkowo, w ciągu 5 dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały przekazuje się na
rachunek bieżący Małopolskiej OIA RP kwotę 22 500,00 zł, do rozliczenia
wydatków za pierwszy kwartał 2013 roku.
d) w terminie do 31 maja 2013 r. Małopolska OIA RP przekaże dokumentację
związaną z poniesionymi wydatkami za okres od 01 stycznia do 31 marca 2013 r.
e) W terminie do 31 sierpnia 2013 r. Małopolska OIA RP przekaże dokumentację
związaną z poniesionymi wydatkami za okres od 01 kwietnia do 30 czerwca
2013 r.,
f)

do 30 listopada 2013 r. dokumentację dotyczącą wydatków za okres od 01 lipca
do 30 września 2013 r.,

g) do 28 lutego 2014 r. dokumentację dotyczącą wydatków za okres od 01
października do 31 grudnia 2013 r.

2. Na podstawie przedkładanej dokumentacji następować będzie w cyklach kwartalnych
zwrot wydatków poniesionych przez Małopolską OIA RP .
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wojciech Gęsiak, architekt IARP
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Prezes Krajowej Rady

Sekretarz Krajowej Rady

