
Uchwata nrし∪/VI/30/2023

Lubuskiej Okregowej Radγ Izby Architekt6w RP

Z dnia O5.01.2023 r.

W SPraWie zwolania zebrah obwodowych Lubuskiej Okregowej Izby Architekt6w RP.

Napodstawie

art. 16 ust. 1, Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekt6w oraz intynier6w

budownictwa 〈tekstjedno=ty: Dz. ∪. z 2019 r. poz. 1117, Z 2O22 r, POZ. 1与57)

WZWiazkuz:

-　§ 2, uSt. 2, ReguIamjnu organiza坤i trybu przeprowadzania zebrah obwodowych oraz wyboru

delegat6w na zjazdy okregowe OkrQgOWVCh lzb Architekt6w RP,

-　§ 3, uSt. 3, Regulaminu organizacj= trybu przeprowadzania zjazd6w o「az wybor6w do organ6w

jednostek organizacyjnych samorzadu zawodowego architekt6w - izby Architekt6w RPノ

ー　Uchwaty nr　3　XIV Programowo-Bud主etowego Krajowego Zjazdu lzby Architekt6w RP z dnia

16.12.2022 r", Zmieniajacego Regulamin organiza項i trybu przeprowadzania zebrah obwodowych o「az

Wybo「u deiegat6w na zjazdy okregowe OkregowYCh lzb Architekt6w RP oraz Regulaminu organizacji

i trvbu p「zeprowadzania zjazd6w oraz wybor6w do organ6w jednostek organizacyjnych samorzadu

ZaWOdowego architekt6w - 1zby Architekt6w RP

POStanaWia sie jak poniiej.

§1

1. Zwo†uje sie zebrania obwodowe Lubuskiej Okregowej lzby Architekt6w RP w trybie stacjonamym.

2. Dla Obwodu l zebranie odwodowe w pierwszym terminie odbedzie sie w dniu 9 lutego 2023 r. o godz.

17.00. W przypadku braku kworum na zebraniu obwodowym dia Obwodu l w pierwszym terminie,

ZWO†uje sie zebranie obwodowe w drugim terminie w dniu 9 lutego 2023 r. o godz. 17.30.

3. Dla Obwodu = zebranieodwodowe w pierwszym term面e odbedziesiewdnju lO lutego2023 r. ogodz.

17・00. W przypadku braku kworum na zebraniu obwodowym dla Obwodu = w pierwszym terminie,

ZWO†uje sie zebranie obwodowe w drugim terminie w dniu lO lutego 2023 r. o godz. 17.3O.

4. Miejsce zebrah obwodowych:

0　Obw6d l-WSiedzibieしUOIARPwGorzowieWikp.,

"　Obw6d =-WbiurzeLUOIARPwZielonejG6rze.

5・ Termin zg†aszania kandydat6w na deiegat6w rozpoczYna Sie w dniu ll stycznia 2023 「., a kohczy

Wdniu 31 stycznia 2023 r.

6. UstaIa sie nastepujacy sk†ad Komisji Obwodowych:

e Obw6d上　　arch. Leon Szapowa†ow,

Obw6d帖

arch. Tadeusz Spasihski,

arch. 」e「zv Gotebiowski,

arch. 1wona Zienkiewicz-Ko†powska,

arch. Agata Stepihska-Kaczmarczyk,

arch. Szymon Gucatto.

7. Liczba delegat6w na zjazd okregowy:

書　Obw6d i:　　25delegat6w,

"　Obw6d lI:　25deIegat6w.

§之

8. Powo†uje sie biuro zebrah obwodowych w skねdzie:

"　arCh. 1wona Zienkiewicz-Ko†powska,

"　arCh. BoZenaTamulska,

〃　arCh.Szymon Gucaho.

§3

Wykonanie uchwa†y powierza sie Sekretarzowi Lubuskiej Okregowej Rady lzby Architekt6w RP.



§4

Uchwaねwchodzi w tycie z dniem podjQCia.

./..‰ん壷∴
iwona Zienkiewicz-Ko

PIZeWOdniczqco Lubuskiei Okr的OWgi Rody

Azby Architekt(うw RP

Otrzymuja:

1. Ministerstwo Rozwoju i Technoiogii

2. KRIA RP

3. a/a LUOIA RP - Gorz6w WIkp.

4. a/aしUOIA RP -Zielona G6ra

mon Gucatto

Lubusk匂Okr?gOW匂R。dy


