Uchwała nr O – 03 – III – 2013
Krajowej Rady Izby Architektów RP
z dnia 13 lutego 2013 r.
w sprawie
rozliczenia finansowania zadań wskazanych przez III Programowo-Budżetowy
Krajowy Zjazd Izby Architektów RP ze środków na wspólne przedsięwzięcia
na podstawie §1 ust. 2 uchwały nr 1 z dnia 9 grudnia 2011 r. III Programowo-Budżetowego
Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP w sprawie budżetu Krajowej Izby Architektów RP na
rok 2012, w związku z §5 ust 1 Regulaminu gospodarki środkami finansowymi na wspólne
przedsięwzięcia w IARP, przyjętego uchwała Krajowej Rady Izby Architektów nr O – 12 – II
– 08 z dnia 30 kwietnia 2008 r., oraz w związku z uchwałą nr O-41-III-12 Krajowej Rady Izby
Architektów RP z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie finansowania zadań wskazanych
przez III Programowo - Budżetowy Zjazd IARP(…), uchwala się, co następuje:
§1
1. Zatwierdza się wydatki poniesione w roku 2012 na:
1. finansowanie działalności legislacyjnej,
2. finansowanie działalności związanej z poprawą wizerunku architekta,
zgodnie z rozliczeniem, zawartym w załączniku do uchwały, na łączną sumę 226 994,89
zł (dwieście dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery złotych
89/100)
2. Wykonując uchwałę nr 1 z dnia 9 grudnia 2011 r. III Programowo-Budżetowego
Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP w sprawie budżetu Krajowej Izby Architektów RP
na rok 2012, przeznacza się środki na wspólne przedsięwzięcia w łącznej wysokości120
000, 00 zł (stu dwudziestu tysięcy złotych), tj określonej przez Zjazd - na rozliczenie
finansowania zadań wymienionych w ust.1.
3. Kwota, o której mowa w ust. 2 została zapisana po stronie planowanych na rok 2012
wpływów budżetowych Krajowej Izby Architektów RP.
§2
Finansowanie, o którym mowa w §1 ust 1 zostanie przekazane i rozliczone w trybie i na
warunkach

określonych

w

§5

Regulaminu

gospodarki

finansowymi

na

wspólne

przedsięwzięcia, przyjętego uchwałą Krajowej Rady Izby Architektów nr O – 12 – II – 08
z dnia 30 kwietnia 2008 r., tj.
a) pierwsza rata w kwocie zaliczkowej 60 000,00 zł (sześćdziesięciu tysięcy złotych)
została przekazana na rachunek bieżący Krajowej Izby Architektów RP w 2012 r.,
b) druga rata 60 000,00 (sześćdziesiąt tysięcy złotych) zostanie przekazana na rzecz
Krajowej Izby Architektów RP w ciągu tygodnia od dnia podjęcia niniejszej uchwały.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wojciech Gęsiak, architekt IARP
Prezes Krajowej Rady

Waldemar Jasiewicz, architekt IARP
Sekretarz Krajowej Rady

Załącznik do uchwały nr O-03 - III – 2013 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie rozliczenia
finansowania zadań wskazanych przez III Programowo-Budżetowy Krajowy Zjazd IARP ze środków na wspólne
przedsięwzięcia

Rozliczenie wydatków KRIA poniesionych na działalność legislacyjną
i poprawę wizerunku architekta za 2012 rok
( złotych/gr)

L.p
1.
1.1
1.2

Rodzaj wydatku
Działalność legislacyjna
z tego:
obsługa prawna (bieżąca)
honoraria (koszty administrac. osobowe, diety, usł.konsult.)

Plan 2012 rok
126 700,00

127 595,00

100,7%

24 000,00
85 000,00

26 715,70
81 706,11
35 413,46
18 181,00

111,3%
96,1%

z tego: - koszty osobowe obsługi administracyjnej (asyst. prawna)

- diety (rekompensaty za utracone zarobki w formie dniówek)
- usługi konsultacyjno-doradcze (ekspertyzy, opinie zlecane
doraźnie)

1.3
1.4

zwrot kosztów dojazdów, hotele
pozostałe koszty (usługi łączności, najem sali konferencyjnej.)

2.

Działania dla poprawy wizerunku architekta (PR)
z tego:
Budma 2012
(zakres wydatków - wg umowy z MTP i umowy o świadczenie

2.1

%
Wykonanie 2012 r wyk.planu

15 000,00
2 700,00

28 111,65
16 112,31
3 060,88

107,4%
113,4%

100 000,00

99 399,89

99,4%

57 987,69

usług z CORE PR)
z tego: - przygotowanie i organizacja stoiska wystawienniczego
- powierzchnia stoiska i inne usługi wg umowy(wydatek
zrekompensowany przez Targi analogiczną kwotą po
stronie przychodów KIA)

10 077,50
7 380,00

- przygotowanie i wysyłka komunikatu "IARP patronem

2 460,00
15 006,00
6 596,49
3 813,00
2 152,50
4 428,00
1 107,00
3 225,00
1 742,20

honorowym Targów”
- organizacja wydarzeń oraz obsługa PR IARP podczas Targów
- przygotowanie materiałów promocyjnych IARP na Targi
- projekt i wydruk 10 tys.sztuk ulotek reklamowych IARP

- dodruk folderów na Targi
- realizacja filmu

- obsługa fotograficzna podczas Targów
- hotele Budma
- inne wydatki (stylizacja i wizaż hostess podczas Targów,
catering)

2.2
2.3.
2.4
2.5
2.6
2.7

Materiały reklamowe dla KIA (dodruk materiałów)
Obsługa medialna konkursu Haiti
Konkurs i nagroda dla dziennikarza
Ulotki dla studentów
Przygotowania do Budmy 2013
Inne wydatki (komunikat prasowy do ZA, wykonanie zdjęć

13 071,41
13 407,00
4 900,00
1 230,00
4 302,58
4 501,21

portretowych członków IARP)

Razem wydatki KRIA na dwa w/w obszary działań

Wojciech Gęsiak, architekt IARP
Prezes Krajowej Rady

226 700,00

226 994,89

Waldemar Jasiewicz, architekt IARP
Sekretarz Krajowej Rady

100,1%

