
  
Z A W I A D O M I E N I E 

Zgodnie z art. 16 ust. 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.) Lubelska Okręgowa Rada Izby Architektów zwołuje  

VII Sprawozdawczy Okręgowy Zjazd LBOIA 

 
Podstawa prawna: w/w ustawa o samorządach zawodowych architektów (…), Statut IARP 
oraz Regulamin organizacji i trybu przeprowadzania zjazdów oraz wyborów do organów 
jednostek organizacyjnych samorządu zawodowego architektów Izby Architektów RP, 
przyjęty uchwałą Nr 7 I Programowo-Budżetowego Krajowego Zjazdu Izby Architektów 
z dnia 14 grudnia 2009 r. 

Rozpoczęcie Zjazdu:  19 marca 2011 r. o godzinie 9.30 
Miejsce Zjazdu:  Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, ul. Spokojna 4, 

Sala Kolumnowa Gmachu Głównego LUW 
 

Uprzejmie przypominam, że wyżej przywołane dokumenty prawne określają regulacje 
które:  

 wykluczają możliwość udzielania pełnomocnictw, 
 nie przewidują możliwości odbycia Zjazdu w drugim terminie w dniu ustalonym dla 

pierwszego terminu, 
 nakładają na członków Izby obowiązek złożenia pisemnego usprawiedliwienia 

nieobecności na Zjeździe w terminie 7 dni od powstania przeszkody 
uniemożliwiającej danej osobie udział w obradach, 

 stanowią podstawę do obciążenia członków nieobecnych na zjeździe kosztami 
organizacji zjazdu w sytuacji niemożliwości jego odbycia z powodu braku quorum  i 
wynikającej z tego konieczności zorganizowania zjazdu w drugim terminie – z 
przeprowadzeniem odrębnej procedury organizacyjnej. 

BIORĄC POD UWAGĘ POWYŻSZE, WSZYSTKICH CZŁONKÓW LBOIA PROSZĘ O: 
 obecność na Zjeździe, aby możliwe było jego odbycie w pierwszym terminie 

ustalonym na dzień 19 marca 2011 r., 
 aktywny udział w pracach prezydium zjazdu oraz w komisjach zjazdowych, 
 zgłaszanie konstruktywnych wniosków.  

INFORMACJE DODATKOWE: 
Zgodnie z Regulaminem organizatorzy zjazdu zobowiązani są do przesłania materiałów 
zjazdowych (sprawozdania z działalności organów, preliminarz budżetowy, projekty uchwał z 
załącznikami) wszystkim uczestnikom Zjazdu na 14 dni przed jego terminem na adres 
zamieszkania lub inny adres wskazany do korespondencji. 

Jednak Regulamin pozwala na przesyłanie materiałów zjazdowych na adres e-mail, z czego 
organizatorzy Zjazdu zamierzają skorzystać z uwagi na konieczność minimalizowania 
kosztów. 

Wobec powyższego osoby, które nie wyrażają zgody na otrzymanie ww. materiałów drogą 
elektroniczną proszone są o zawiadomienie o tym biura LBOIA pocztą tradycyjną lub 
elektroniczną. W takim przypadku materiały zjazdowe zostaną przesłane pocztą tradycyjną. 

Wzorem lat ubiegłych, materiały zjazdowe będą wyłożone do wglądu w siedzibie LBOIA w 
dniach od 5 do 17 marca br. oraz zamieszczone na stronie internetowej. 
 



Osoby, które do tej pory nie podały do Biura LBOIA swoich adresów e-mail, proszone są o 
ich dostarczenie. Ułatwi to wzajemną komunikację. 

 

 

PODCZAS ZJAZDU ODBĘDĄ SIĘ PREZENTACJE SPONSORÓW . 
WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW ZJAZDU, GOŚCI I SPONSORÓW po zakończeniu obrad 
zapraszamy na gorący posiłek. 

 
PLANOWANY PORZĄDEK OBRAD : 
 
 Otwarcie Zjazdu. 
 Wybór Prezydium Zjazdu: Przewodniczącego, Z-cy Przewodniczącego i Sekretarza. 
 Przyjęcie porządku obrad. 
 Wybór komisji zjazdowych: Mandatowej, Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków. 
 Prezentacje sponsorów. 
 Odczytanie protokołów komisji zjazdowych o ich ukonstytuowaniu się. 
 Sprawozdanie z działalności Rady LBOIA w 2010 r. 
 Sprawozdanie finansowe LBOIA za 2010 r. i przedstawienie projektu budżetu na 2011 r. 
 Sprawozdanie z działalności Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej. 
 Sprawozdanie z działalności Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego. 
 Sprawozdanie z działalności Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. 
 Sprawozdanie Okręgowej Komisji Rewizyjnej. 
 Dyskusja nad sprawozdaniami. 
 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego LBOIA za 2010 r. 
 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia budżetu LBOIA na 2011 r. 
 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Okręgowej Komisji Rewizyjnej 

LBOIA. 
 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady z działalności w 2010 roku 

i udzielenia absolutorium Członkom Rady LBOIA. 
 Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdań Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej, 

Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego i Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej. 

 Przedstawienie wniosków zgłoszonych przez Komisję Uchwał i Wniosków.  
 Dyskusja i głosowanie nad przyjęciem wniosków. 
 Zakończenie Zjazdu. 
 
 
 
 

Bożena Szeliga 
z upoważnienia Rady LBOIA 

odpowiedzialna za organizację Zjazdu 
 

                                                                                                                       
Lublin, dnia 10 lutego 2011 r. 


