załącznik nr 1 do „Regulaminu organizacji i trybu przeprowadzania
zjazdów oraz wyborów do organów jednostek organizacyjnych
samorządu zawodowego architektów – Izby Architektów RP”
przyjętego

uchwałą I Programowo – Budżetowego Krajowego

Zjazdu Izby Architektów RP z dnia 14 grudnia 2009 r.

_____________, ___________
miejscowość

data

L.dz. ___________________

ZAWIADOMIENIE
_______________________

1

Rada Izby Architektów zawiadamia, że podjęła uchwałę w

sprawie zwołania

2

________________________3 Sprawozdawczego Zjazdu

____

_______________ 4 Izby Architektów w formie korespondencyjnej, na dzień ___________5,
W załączeniu do niniejszego zawiadomienia przesyłamy Państwu:
1)

uchwałę ____________ w sprawie zwołania Zjazdu w formie korespondencyjnej
z proponowanym w niej porządkiem obrad,

2)

kartę do głosowania,

3)

kopertę zwrotną.

Prosimy o wypełnienie i odesłanie karty do głosowania w terminie 7 dni od daty doręczenia
zawiadomienia – zgodnie z § 12 ust 3 Regulaminu „Regulaminu organizacji i trybu
przeprowadzania zjazdów oraz wyborów do organów jednostek organizacyjnych samorządu
zawodowego architektów – Izby Architektów RP” przyjętego

uchwałą I Programowo –

Budżetowego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP z dnia 14 grudnia 2009 r.
Przypominamy, że zgodnie z § 12 ust. 3 ww. Regulaminu w przypadku nie odesłania przez
członka zjazdu karty do głosowania we wskazanym wyżej terminie przyjmuje się,
że członek Zjazdu wstrzymał się od głosu.
Termin zakończenia głosowania i przystąpienia do liczenia głosów - w sprawie
korespondencyjnej formy Zjazdu i porządku obrad upływa w dniu ______ .
W przypadku wyrażenia zgody przez członków Zjazdu na przeprowadzenie
go w formie korespondencyjnej według proponowanego porządku obrad - rada w terminie

1

Wpisać: nazwę właściwego organu
Wpisać: numer zjazdu
3
Wpisać odpowiednio: „zwyczajnego” lub „nadzwyczajnego”
4
Wpisać odpowiednio: „Krajowej” lub nazwę właściwej okręgowy izby
5
Wpisać datę, na którą zwołano zjazd
2

do 7 dni od zakończenia głosowania prześle członkom zjazdu karty do głosowania
w sprawach objętych przyjętym porządkiem obrad.
W przypadku braku zgody członków zjazdu, co do proponowanej formy jego
przeprowadzenia, rada przystąpi do organizacji zjazdu w formie zwykłej.

_________________________
podpis

