Uchwała Nr 01/R/2005
z dnia 28.01.2005 r.
§1
Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zgodnie § 15 Regulaminu
okręgowych rad PIIB wyraża zgodę na przystąpienie do przetargu i nabycie w razie wygrania
przetargu nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Garbary 5.
§2
Rada DOIIB zobowiązuje do wykonania niniejszej uchwały tj. do wzięcia udziału w przetargu i
podjęcia wszystkich z tym związanych czynności, a także do podpisania umowy w razie
wygrania przetargu – dwóm spośród upoważnionych osób:
1. Przewodniczący Rady
- Jerzy Jasieńko
2. Z-ca Przewodniczącego Rady - Kazimierz Haznar
3. Z-ca Przewodniczącego Rady - Leszek Krawczyk
4. Skarbnik
- Andrzej Pawłowski
Uchwała Nr 02/R/2005
z dnia 28.01.2005 r.
Zgodnie z art. 16 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych
architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. Nr 5/2001 z późniejszymi
zmianami) Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa ustala dzień 15 kwietnia
2005r. jako termin IV Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego Izby.

Uchwała Nr 03/R/2005
z dnia 28.01.2005 r.
dot. wpisu na listę członków 77 osób z dniem 01.02.2005 r.
Uchwała Nr 04/R/2005
z dnia 28.01.2005 r.
dot. wznowienia członkostwa w DOIIB 9 osób od dnia 01.02.2005 oraz 1 osoby od dnia
01.03.2005 (na wniosek zainteresowanych)
Uchwała Nr 05/R/2005
z dnia 28.01.2005 r.
dot. zawieszenia w prawach członka DOIIB 3 osób od dnia 01.02.2005 r. (na wniosek
zainteresowanych).
Uchwała Nr 06/R/2005
Z dnia 28.01.2005 r.
dot. zawieszenia w prawach członka DOIIB 114 osób od dnia 01.02.2005 r. (na skutek nie
uiszczania składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 mies.).

Uchwała Nr 07/R/2005
z dnia 28.01.2005 r.
dot. skreślenia listy członków DOIIB 3 osób od dnia 01.02.2005 r. (na wniosek
zainteresowanych.
Uchwała Nr 08/R/2005
z dnia 28.01.2005 r.
dot. skreślenia listy członków DOIIB 194 osoby od dnia 01.02.2005 r. (na skutek niepłacenia
składek członkowskich przez okres 1 roku).
Uchwała Nr 09/R/2005
z dnia 02.03.2005 r.
dot. wpisu na listę członków DOIIB 79 osób z dniem 01.03.2005 r.
Uchwała Nr 10/R/2005
z dnia 02.03.2005 r.
dot. wznowienia członkostwa w DOIIB 18 osób od dnia 01.03.2005 r. od dnia 01.03.2005 (na
wniosek zainteresowanych).
Uchwała Nr 11/R/2005
z dnia 02.03.2005 r.
dot. zawieszenia w prawach członka DOIIB 2 osób od dnia 01.02.2005 r. oraz 14 osób od dnia
01.03.2005 r (na wniosek zainteresowanych).
Uchwała Nr 12/R/2005
z dnia 02.03.2005 r.
dot. zawieszenia w prawach członka DOIIB 14 osób od dnia 01.03.2005 r. (na skutek nie
uiszczania składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 mies.).

Uchwała Nr 13/R/2005
z dnia 02.03.2005 r.
dot. skreślenia listy członków DOIIB 8 osób od dnia 01.03.2005 r. (na wniosek
zainteresowanych.

Uchwała Nr 14/R/2005
z dnia 02.03.2005 r.
dot. skreślenia listy członków DOIIB 15 osób od dnia 01.03.2005 r. (na skutek niepłacenia
składek członkowskich przez okres 1 roku).

Uchwała Nr 15/R/2005
z dnia 02.03.2005 r.
dot. skreślenia listy członków DOIIB 4 osób od dnia 01.03.2005 r., których członkostwo ustało na
skutek śmierci.
Uchwała Nr 16/R/2005
z dnia 02.03.2005 r.
dot. uchylenia uchwały nr 06/R/2005 z dnia 28.01.2005 r. wobec dwóch osób zawieszonych w
prawach członka na skutek nie uiszczania składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6
miesięcy, których wyjaśnienia zostały uwzględnione.
Uchwała Nr 17/R/2005
z dnia 02.03.2005 r.
dot. uchylenia uchwały nr 08/R/2005 z dnia 28.01.2005 r. wobec jednej osoby skreślonej z
powodu niepłacenia składek członkowskich przez okres 1 roku, której wyjaśnienia zostały
uwzględnione.
Uchwała Nr 18/R/2005
z dnia 30.03.2005 r.
dot. wpisu na listę członków DOIIB 54 osób z dniem 01.04.2005 r.
Uchwała Nr 19/R/2005
z dnia 30.03.2005 r.
dot. wznowienia członkostwa w DOIIB 7 osób od dnia 01.04.2005 r. (na wniosek
zainteresowanych).
Uchwała Nr 20/R/2005
z dnia 30.03.2005 r.
dot. zawieszenia w prawach członka DOIIB 7 osób od dnia 01.04.2005 r. (na wniosek
zainteresowanych).
Uchwała Nr 21/R/2005
z dnia 30.03.2005 r.
dot. zawieszenia w prawach członka DOIIB 36 osób od dnia 01.04.2005 r. (na skutek nie
uiszczania składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 mies.).
Uchwała Nr 22/R/2005
z dnia 30.03.2005 r.
dot. skreślenia listy członków DOIIB 1 osoby od dnia 01.04.2005 r. (na wniosek
zainteresowanego).

Uchwała Nr 23/R/2005
z dnia 30.03.2005 r.
dot. skreślenia listy członków DOIIB 25 osób od dnia 01.04.2005 r. (na skutek niepłacenia
składek członkowskich przez okres 1 roku).
Uchwała Nr 24/R/2005
z dnia 30.03.2005 r.
dot. skreślenia listy członków DOIIB 1 osoby od dnia 01.04.2005 r. , której członkostwo ustało na
skutek śmierci.
Uchwała Nr 25/R/2005
z dnia 27.04.2005 r.
dot. wpisu na listę członków DOIIB 70 osób z dniem 01.05.2005 r.
Uchwała Nr 26/R/2005
z dnia 27.04.2005 r.
dot. wznowienia członkostwa w DOIIB 13 osób od dnia 01.05.2005 r. (na wniosek
zainteresowanych)
Uchwała Nr 27/R/2005
z dnia 27.04.2005 r.
dot. zawieszenia w prawach członka DOIIB 3 osób od dnia 01.02.2005 r. (na wniosek
zainteresowanych).
Uchwała Nr 28/R/2005
z dnia 27.04.2005 r.
dot. zawieszenia w prawach członka DOIIB 19 osób od dnia 01.05.2005 r. (na skutek nie
uiszczania składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 mies.).
Uchwała Nr 29/R/2005
z dnia 27.04.2005 r.
dot. skreślenia listy członków DOIIB 5 osób od dnia 01.05.2005 r. (na wniosek
zainteresowanych.
Uchwała Nr 30/R/2005
z dnia 27.04.2005 r.
dot. skreślenia listy członków DOIIB 39 osób od dnia 01.05.2005 r. (na skutek niepłacenia
składek członkowskich przez okres 1 roku).
Uchwała Nr 31/R/2005
z dnia 27.04.2005 r.

dot. skreślenia listy członków DOIIB 3 osób od dnia 01.06.2005 r., których członkostwo ustało na
skutek śmierci.
Uchwała Nr 32/R/2005
z dnia 30.05.2005 r.
dot. wpisu na listę członków DOIIB 60 osób z dniem 01.06.2005 r.
Uchwała Nr 33/R/2005
z dnia 30.05.2005 r.
dot. wznowienia członkostwa w DOIIB 15 osób od dnia 01.06.2005 r. (na wniosek
zainteresowanych)
Uchwała Nr 34/R/2005
z dnia 30.05.2005 r.
dot. zawieszenia w prawach członka DOIIB 39 osób od dnia 01.06.2005 r. (na skutek nie
uiszczania składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 mies.).
Uchwała Nr 35/R/2005
z dnia 30.05.2005 r.
dot. zawieszenia w prawach członka DOIIB 18 osób od dnia 01.06.2005 r. (na skutek nie
uiszczania składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 mies.).
Uchwała Nr 36/R/2005
z dnia 30.05.2005 r.
dot. skreślenia listy członków DOIIB 9 osób od dnia 01.06.2005 r. (na wniosek
zainteresowanych).
Uchwała Nr 37/R/2005
z dnia 30.05.2005 r.
dot. skreślenia listy członków DOIIB 16 osób od dnia 01.06.2005 r. (na skutek niepłacenia
składek członkowskich przez okres 1 roku).
Uchwała Nr 38/R/2005
z dnia 30.05.2005 r.
dot. skreślenia listy członków DOIIB 7 osób od dnia 01.06.2005 r., których członkostwo ustało na
skutek śmierci.

Uchwała Nr 39/R/2005
z dnia 01.07.2005 r.

dot. wpisu na listę członków DOIIB 56 osób z dniem 01.07.2005 r.
Uchwała Nr 40/R/2005
z dnia 01.07.2005 r.
dot. wznowienia członkostwa w DOIIB 14 osób od dnia 01.07.2005 (na wniosek
zainteresowanych)
Uchwała Nr 41/R/2005
z dnia 01.07.2005 r.
dot. zawieszenia w prawach członka DOIIB 32 osób od dnia 01.07.2005 r. (na wniosek
zainteresowanych).
Uchwała Nr 42/R/2005
z dnia 01.07.2005 r.
dot. zawieszenia w prawach członka DOIIB 24 osób od dnia 01.07.2005 r. (na skutek nie
uiszczania składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 mies.).
Uchwała Nr 43/R/2005
z dnia 01.07.2005 r.
dot. skreślenia listy członków DOIIB 10 osób od dnia 01.07.2005 r. (na wniosek
zainteresowanych.
Uchwała Nr 44/R/2005
z dnia 01.07.2005 r.
dot. skreślenia listy członków DOIIB 13 osób od dnia 01.07.2005 r. (na skutek niepłacenia
składek członkowskich przez okres 1 roku).
Uchwała Nr 45/R/2005
z dnia 01.07.2005 r.
dot. skreślenia listy członków DOIIB 2 osób od dnia 01.07.2005 r., których członkostwo ustało na
skutek śmierci.
Uchwała Nr 46/R/2005
z dnia 02.08.2005 r.
dot. wpisu na listę członków DOIIB 83 osoby z dniem 01.08.2005 r.

Uchwała Nr 47/R/2005
z dnia 02.08.2005 r.

dot. wznowienia członkostwa w DOIIB 12 osób od dnia 01.08.2005 (na wniosek
zainteresowanych).
Uchwała Nr 48/R/2005
z dnia 02.08.2005 r.
dot. zawieszenia w prawach członka DOIIB 12 osób od dnia 01.08.2005 r. (na wniosek
zainteresowanego)
Uchwała Nr 49/R/2005
z dnia 02.08.2005 r.
dot. zawieszenia w prawach członka DOIIB 129 osób od dnia 01.08.2005 r. (na skutek nie
uiszczania składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 mies.).
Uchwała Nr 50/R/2005
z dnia 02.08.2005 r.
dot. skreślenia listy członków DOIIB 50 osób od dnia 01.08.2005 r. (na skutek niepłacenia
składek członkowskich przez okres 1 roku).
Uchwała Nr 51/R/2005
z dnia 31.08.2005 r.
dot. wpisu na listę członków DOIIB 50 osób z dniem 01.09.2005 r.

Uchwała Nr 52/R/2005
z dnia 31.08.2005 r.
dot. wznowienia członkostwa w DOIIB 23 osób od dnia 01.09.2005 r. (na wniosek
zainteresowanych)
Uchwała Nr 53/R/2005
z dnia 31.08.2005 r.
dot. zawieszenia w prawach członka DOIIB 18osób od dnia 01.09.2005 r. (na wniosek
zainteresowanych).
Uchwała Nr 54/R/2005
z dnia 31.08.2005 r.
dot. zawieszenia w prawach członka DOIIB 28 osób od dnia 01.09.2005 r. (na skutek nie
uiszczania składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 mies.).
Uchwała Nr 55/R/2005
z dnia 31.08.2005 r.

dot. skreślenia listy członków DOIIB 3. osób od dnia 01.09.2005 r. (na wniosek
zainteresowanych)
Uchwała Nr 56/R/2005
z dnia 31.08.2005 r.
dot. skreślenia listy członków DOIIB 14 osób od dnia 01.09.2005 r. (na skutek niepłacenia
składek członkowskich przez okres 1 roku).
Uchwała Nr 57/R/2005
z dnia 01.09.2005 r.
dot. skreślenia listy członków DOIIB 7 osób od dnia 01.04.2005 r., których członkostwo ustało na
skutek śmierci.
Uchwała Nr 58/R/2005
z dnia 31.08.2005 r.
dot. uchylenia uchwały nr 49/R/2005 z dnia 02.08.2005 r. o zawieszeniu w prawach członka
jednej osoby, której odwołanie zostało uwzględnione.
Uchwała Nr 59/R/2005
z dnia 31.08.2005 r.
dot. uchylenia uchwały nr 49/R/2005 z dnia 02.08.2005 r. o zawieszeniu w prawach członka
jednej osoby, której wyjaśnienie zostało uwzględnione.

Uchwała Okręgowej Rady DOIIB Nr 60/R/2005
z dnia 20.09.2005 r.
Na podstawia art. 15 ust. 3 i art.19 ust.1 pkt 3 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o samorządach
zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r. nr 5, poz.
42 z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą nr 5/R/05 Krajowej Rady PIIB z dnia 26 stycznia 2005
r. w sprawie zasad organizacji zebrań wyborczych w obwodach, Rada Okręgowa Dolnośląskiej
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa postanawia:
§1
Dokonać podziału obszaru działania Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na
32 obwody wyborcze:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr

1
2
3
4
5
6
7
8

-

wrocławski (pow.), strzeliński;
oleśnicki, oławski;
średzki, wołowski;
milicki, trzebnicki;
jeleniogórski (5), kamiennogórski (5);
jeleniogórski (6), kamiennogórski (6);
legnicki (7);
legnicki (8);

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

-

bolesławiecki, złotoryjski, lwówecki;
lubański, zgorzelecki;
głogowski, górecki;
lubiński (12), polkowicki (12);
lubiński (13), polkowicki (13);
wałbrzyski (14);
wałbrzyski (15);
dzierżoniowski;
świdnicki;
kłodzki, ząbkowicki;
Wrocław Fabryczna (19);
Wrocław Fabryczna (20);
Wrocław Fabryczna (21);
Wrocław Fabryczna (22);
Wrocław Krzyki (23);
Wrocław Krzyki (24);
Wrocław Krzyki (25);
Wrocław Krzyki (26);
Wrocław Śródmieście (27);
Wrocław Śródmieście (28);
Wrocław Stare Miasto;
Wrocław Psie Pole (30)
Wrocław Psie Pole (31)
kłodzki, ząbkowicki

§2
Ustalić następujące terminy i miejsca zebrań wyborczych w obwodach:

nr
1.
2.
3.
4.
5.
6.

rejon
wrocławski (pow.)
strzeliński
oleśnicki
oławski
średzki
wołowski
milicki
trzebnicki
jeleniogórski
kamiennogórski
jeleniogórski
kamiennogórski

7.

legnicki

8.

legnicki

9.
10.
11.

bolesławiecki
złotoryjski
lwówecki
lubański
zgorzelecki
głogowski
górecki

data
07.11.2005
pon.
09.11.2005
środa
14.11.2005
pon.
21.11.2005
pon.
18.11.2005
piątek
19.11.2005
sobota
25.11.2005
piątek
26.11.2005
sobota
01.12.2005
czwartek
02.12.2005
piątek
05.12.2005
pon.

godz.

miejsce

15.00-20.00

Hotel WROCŁAW

15.00-20.00

MOKiS

15.00-20.00
15.00-20.00

GLOB
Grupa EKO Sp. z o.o.
Zespół Placówek
Kultury

adres
Wrocław
ul. Powstańców Śl. 7
Oleśnica
ul. Kochanowskiego 4
Brzeg Dolny
ul. Sienkiewicza 19
Trzebnica
ul. Prusicka 12
Jelenia Góra
ul. Sudecka 63
Jelenia Góra
ul. Sudecka 63
Legnica
ul. Skarbowa 2
Legnica
ul. Skarbowa 2

15.00-20.00

Hotel MERCURE

9.00-14.00

Hotel MERCURE

15.00-20.00

Hotel QUBUS

9.00-14.00

Hotel QUBUS

15.00-20.00

Bolesławiecki Ośrodek Bolesławiec
Kultury
pl. Piłsudskiego 1c

15.00-20.00

Gimnzjum nr 1

15.00-20.00

Miejski Ośrodek
Kultury

Zgorzelec
ul. Kościuszki 68
Głogów
pl. Konstytucji 3-Maja 2

12.
13.

lubiński
polkowicki
lubiński
polkowicki

14.

wałbrzyski

15.

wałbrzyski

16.

dzierżoniowski

17.

świdnicki

18.

kłodzki
ząbkowicki

19.

W-w Fabryczna

20.

W-w Fabryczna

21.

W-w Fabryczna

22.

W-w Fabryczna

23.

W-w Krzyki

24.

W-w Krzyki

25.

W-w Krzyki

26.

W-w Krzyki

27.

W-w Środmieście

28.

W-w Środmieście

29.

W-w Stare Miasto

30.

W-w Psie Pole

31.

W-w Psie Pole

32.

kłodzki
ząbkowicki

10.12.2005
sobota
17.12.2005
sobota
06.12.2005
wtorek
07.12.2005
środa
18.01.2006
środa
16.12.2005
piątek
19.12.2005
pon.
04.01.2006
środa
05.01.2006
czwartek
06.01.2006
piątek
07.01.2006
sobota
09.01.2006
pon.
10.01.2006
wtorek
11.01.2006
środa
12.01.2006
czwartek
16.01.2006
pon.
17.01.2006
wtorek
26.01.2006
czwartek
20.01.2006
piątek
21.01.2006
sobota
21.12.2005
środa

9.00-14.00
9.00-14.00

Liceum
Ogólnokształcące nr 1
Liceum
Ogólnokształcące nr 1

15.00-20.00

Hotel MARIA

15.00-20.00

Hotel MARIA

15.00-20.00

DAMA PIK

15.00-20.00
15.00-20.00

Świdnicki Ośrodek
Kultury
Kłodzki Ośrodek
Kultury

15.00-20.00

Hotel WROCŁAW

15.00-20.00

Kino ATOM

15.00-20.00

Kino ATOM

9.00-14.00

Kino ATOM

15.00-20.00

Hotel WROCŁAW

15.00-20.00

Hotel WROCŁAW

15.00-20.00

Hotel WROCŁAW

15.00-20.00

Kino ATOM

15.00-20.00

Hotel WROCŁAW

15.00-20.00

Hotel WROCŁAW

15.00-20.00

Kino ATOM

15.00-20.00

Kino ATOM

9.00-14.00

Kino ATOM

15.00-20.00

Kłodzki Ośrodek
Kultury

Lubin
ul. Kopernika 7
Lubin
ul. Kopernika 7
Wałbrzych
ul. Wrocławska 134b
Wałbrzych
ul. Wrocławska 134b
Dzierżoniów
ul. Kilińskiego 10
Świdnica
Rynek 43
Kłodzko
pl. Władysława Jagiełły 1
Wrocław
ul. Powstańców Śl. 7
Wrocław
ul. Piłsudskiego 74
Wrocław
ul. Piłsudskiego 74
Wrocław
ul. Piłsudskiego 74
Wrocław
ul. Powstańców Śl. 7
Wrocław
ul. Powstańców Śl. 7
Wrocław
ul. Powstańców Śl. 7
Wrocław
ul. Piłsudskiego 74
Wrocław
ul. Powstańców Śl. 7
Wrocław
ul. Powstańców Śl. 7
Wrocław
ul. Piłsudskiego 74
Wrocław
ul. Piłsudskiego 74
Wrocław
ul. Piłsudskiego 74
Kłodzko
pl. Władysława Jagiełły 1

§3
Ustalić zasady wyboru liczby delegatów na okręgowe zjazdy DOIIB w kadencji 2006 – 2010
wybieranych w poszczególnych obwodach na podstawie liczebności pełnoprawnych członków
DOIIB według listy osób uprawnionych do udziału w obwodowym zebraniu wyborczym na dzień
30.09.2005 r., przyjmując, że na każdą rozpoczętą grupę 50 członków DOIIB wybierany jest 1
delegat.
§4

Powołać Zespół Organizacyjny Wyborów Delegatów na zjazdy DOIIB w kadencji 2006 – 2010
odpowiedzialny za prawidłowe przygotowanie i przeprowadzenie wyborów w obwodach
wyborczych, w następującym składzie:
1.
Bronisław Wosiek
- Przewodniczący Zespołu
2.
Kazimierz Haznar
- Zastępca Przewodniczącego Zespołu
3.
Tadeusz Olichwer
- Zastępca Przewodniczącego Zespołu
4.
Roma Rybiańska
- Sekretarz Zespołu
5.
Tadeusz Bieńkowski - Członek Zespołu
6.
Anna Ficner
- Członek Zespołu
7.
Eugeniusz Hotała
- Członek Zespołu
8.
Grażyna Kaczyńska - Członek Zespołu
9.
Aleksander Nowak - Członek Zespołu
10.
Danuta Paginowska - Członek Zespołu
11.
Barbara Pawnuk
- Członek Zespołu
12.
Andrzej Pawłowski - Członek Zespołu
13.
Tadeusz Ponisz
- Członek Zespołu
14.
Zbigniew Szurlej
- Członek Zespołu
15.
Zofia Zwierzchowska - Członek Zespołu
§5
Upoważnia się Przewodniczącego Zespołu (Zespół) do podejmowania niezbędnych zmian
organizacyjnych dotyczących §2.

§6
W przypadku gdy upoważniony przez Okręgową Radę Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa przedstawiciel nie będzie mógł wziąć udziału w Zebraniu, Przewodniczący
Zespołu wyznaczy innego przedstawiciela Okręgowej Rady DOIIB w zastępstwie.
§7
Upoważnia się Przewodniczącego Zespołu do uzupełnienia składu Zespołu do 30 osób spośród
członków organów DOIIB.
§8
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Okręgowej Rady DOIIB Nr 61/R/2005
z dnia 20.09.2005 r.
Okręgowa Rada Dolnośląskiej Okręgowe j Izby Inżynierów Budownictwa uchwala
Regulamin Obwodowych Zebrań Wyborczych Delegatów na Zjazdy Dolnośląskiej Izby
Inżynierów Budownictwa w kadencji 2006 – 2010, uwzględniający postanowienia
Ramowego Regulaminu Obwodowych Zebrań Wyborczych Delegatów, uchwalonego w dniu
31.08.2005 r. uchwałą nr 31/R/05 Krajowej Rady PIIB.

Regulamin Obwodowych Zebrań Wyborczych Delegatów
Inżynierów Budownictwa stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

Dolnośląskiej

Okręgowej Izby

Załącznik nr 1
do Uchwały Okręgowej Rady DOIIB Nr 61/R/2005 z dnia 20.09.2005

REGULAMIN
OBWODOWYCH ZEBRAŃ WYBORCZYCH DELEGATÓW
DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
NA KADENCJĘ 2006-2010
§1
Podstawę prawną zwołania Obwodowego Zebrania Wyborczego Delegatów, zwanego dalej
Zebraniem, stanowią:
1. ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów
budownictwa oraz urbanistów (Dz.U.Nr 5, poz. 42 z 20001 r. z późn. zmianami),
2. Statut Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
3. uchwała nr 60/R/2005 z dnia 20.09.2005 r. Okręgowej Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa w sprawie podziału okręgu na obwody wyborcze, liczby delegatów
w obwodach oraz terminu zwołania Zebrań.
§2
Celem Zebrania jest wybór delegatów na Zjazdy Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa w kadencji 2006 – 2010.
§3
1. Uprawnionym do udziału w Zebraniu jest członek Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa zaproszony na Zebranie.
2. Listę uprawnionych do udziału w Zebraniu sporządza Biuro Dolnośląskiej Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa.
3. Uczestnik Zebrania ma czynne i bierne prawo wyborcze.
4. Każdy członek Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, nie zawieszony do
dnia Zebrania, ma bierne prawo wyborcze.
§4
1. Zebranie otwiera upoważniony przedstawiciel Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa, ogłasza liczbę delegatów wybieranych na Zebraniu, a następnie
przeprowadza wybór przewodniczącego Zebrania.
2. Wybór przewodniczącego Zebrania odbywa się w głosowaniu jawnym, zwykłą większością
głosów.
§5
1. Zebranie jest prawomocne, niezależnie od liczby uczestników Zebrania.
2. Zebranie uchwala porządek obrad. Ramowy porządek obrad zawiera załącznik nr 1.
§6
1. Przewodniczący Zebrania przeprowadza wybory zastępcy przewodniczącego i sekretarza
Zebrania według zasad określonych w § 4 ust. 2.
2. Przewodniczący Zebrania, jego zastępca i sekretarz tworzą prezydium Zebrania.

3. Przewodniczący Zebrania:
a) ogłasza prawomocność Zebrania,
b) ogłasza liczbę uczestników Zebrania,
c) kieruje przebiegiem Zebrania,
d) przeprowadza wybory delegatów na Zjazdy Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa,
e) zarządza głosowania,
f) ogłasza wyniki wyborów,
g) czuwa nad sprawnym przebiegiem Zebrania.
§7
1. Przewodniczący Zebrania przeprowadza wybory Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wyborczej,
według zasad określonych w § 4 ust. 2.
2. Komisja Skrutacyjna liczy od 3 do 10 osób, a Komisja Wyborcza od 3 do 5 osób.
3. Osoba kandydująca na delegata nie może być członkiem komisji Skrutacyjnej.
§8
1. Komisja Skrutacyjna:
a) informuje o zasadach głosowania,
b) odnotowuje oddanie głosu na liście uprawnionych do udziału w Zebraniu,
c) liczy głosy w głosowaniach,
d) podaje wynik głosowań w protokole, w którym określa:
- liczbę osób uprawnionych do głosowania,
- liczbę osób, które wzięły udział w głosowaniu,
- liczbę głosów ważnych, nieważnych oraz wstrzymujących się,
- liczbę głosów oddanych na każdego kandydata.
2. Komisja Wyborcza:
a) przyjmuje zgłoszenia kandydatów na delegatów na Zjazdy Dolnośląskiej Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa
b) przygotowuje listę wyborczą,
c) przygotowuje i rozdaje karty wyborcze,
d) zbiera karty wyborcze do zabezpieczonych urn.
§9
1. Komisje, o których mowa w § 7 i § 8, wybierają ze swego składu przewodniczącego i
sekretarza.
2. Przewodniczący kieruje pracami Komisji.
3. Sekretarz Komisji sporządza protokół, który po podpisaniu przez wszystkich jej członków,
przekazuje przewodniczącemu Zebrania.
§ 10
1. Kandydat na delegata powinien być zgłoszony przez uczestnika Zebrania, na karcie
zgłoszenia (według załącznika nr 2),
2. Kandydat na delegata wyraża pisemną zgodę na kandydowanie (według załącznika nr 2).
3. Liczba kandydatów na delegatów nie jest ograniczona.
4. Uczestnik Zebrania ma prawo zadawać pytania kandydatom na delegatów. W wypadku
nieobecności kandydata na Zebraniu, odpowiedzi na zadane pytanie udziela osoba
zgłaszająca kandydata.
5. Kandydaci na delegatów są umieszczani na liście wyborczej w porządku alfabetycznym.
6. Wyboru delegatów dokonuje się w głosowaniu tajnym.
7. Głosować wolno tylko osobiście.
8. Do głosowania służy karta wyborcza (według załącznika nr 3).
9. Głosowanie odbywa się poprzez skreślenie z karty wyborczej nazwiska tych kandydatów, na
których wyborca nie głosuje,

10. Głos jest ważny, jeżeli na karcie wyborczej pozostawiono liczbę nazwisk kandydatów równą
lub mniejszą od liczby wybieranych delegatów.
11. Głos jest nieważny, jeżeli na karcie pozostawiono liczbę nazwisk kandydatów większą od
liczby wybieranych delegatów.
12. Skreślenie wszystkich kandydatów na karcie oznacza wstrzymanie się od głosu.
13. Wybrane na delegatów są osoby, które w głosowaniu tajnym uzyskały największą liczbę
głosów. W wypadku, gdy kandydaci uzyskali tę samą liczbę głosów, a wybór ich powoduje
przekroczenie liczby wybieranych delegatów, wybory są powtarzane dla tych kandydatów.
§ 11
1. Przewodniczący Zebrania udziela głosu uczestnikom Zebrania w kolejności zgłoszeń.
2. Poza kolejnością zgłoszeń można wystąpić z wnioskiem formalnym, który może dotyczyć w
szczególności:
- zakończenia dyskusji,
- ograniczenia czasu wystąpień,
- ponownego przeliczenia głosów.
3. Wnioski o charakterze formalnym należy poddać pod głosowanie jawne w pierwszej
kolejności; o ich przyjęciu decyduje zwykła większość głosów.
4. Przewodniczący Zebrania może odebrać głos uczestnikowi Zebrania, jeżeli treść lub sposób
jego wystąpienia zakłóca Zebranie.
§ 12
1. Protokół Zebrania sporządza sekretarz Zebrania.
2. Protokół Zebrania powinien odzwierciedlać jego przebieg, a w szczególności zawierać:
- listę obecności uczestników Zebrania,
- protokoły Komisji,
- listę wybranych delegatów.
3. Protokół podpisuje przewodniczący oraz sekretarz Zebrania.

Załącznik nr 1
do Regulaminu Obwodowych Zebrań Wyborczych Delegatów DOIIB
na kadencję 2006-2010

RAMOWY PORZĄDEK OBRAD
OBWODOWEGO ZEBRANIA WYBORCZEGO
DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
1. Otwarcie Zebrania przez osobę upoważnioną przez Radę Dolnośląskiej Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa
2. Wybór przewodniczącego Zebrania
3. Wybór zastępcy przewodniczącego Zebrania
4. Wybór sekretarza Zebrania
5. Wybór Komisji Wyborczej
6. Przyjęcie porządku obrad
7. Wybór Komisji Skrutacyjnej
8. Wybór delegatów
9. Sprawy wniesione
10. Zamknięcie Zebrania
Załącznik nr 2

do Regulaminu Obwodowych Zebrań Wyborczych Delegatów DOIIB
na kadencję 2006-2010

KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA
NA DELEGATA NA ZJAZDY
DOLNOŚLĄSKIEJ OKREGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICWA
W KADENCJI 2006 – 2010

Zgłaszający: .............................................................................
(imię i nazwisko)

Zgłaszam kandydaturę Pana/Pani

.............................................
(numer ewidencyjny)

....................................................................

.......................

(imię i nazwisko)

(numer ew.)

na delegata na Zjazdy Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w kadencji
2006 – 2010.
.............................................................................
(podpis zgłaszającego)

Wyrażam zgodę na kandydowanie .............................................................................
(podpis kandydata)

............................................................., dnia ........................
(miejscowość oraz data Obwodowego Zebrania Wyborczego Delegatów)

Załącznik nr 3
do Regulaminu Obwodowych Zebrań Wyborczych Delegatów DOIIB
na kadencję 2006-2010

KARTA WYBORCZA
OBWODOWEGO ZEBRANIA WYBORCZEGO DELEGATÓW
DOLNOŚLĄSKIEJ OKREGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICWA
W KADENCJI 2006 – 2010
................................................................., dnia ......................
(miejscowość oraz data Obwodowego Zebrania Wyborczego Delegatów )
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2. k k k

16. k
17. k

3. k k k
4. k k k
5. k k k
6. k k k
7. k k k
8. k k k
9. k k k
10. k k k
11. k k k
12. k k k
13. k k k
14. k k k k
15. k k k

18. k
19. k
20. k
21. k
22. k
23. k
24. k
25. k
26. k
27. k
28. k
29. k
30. k

Uchwała Okręgowej Rady DOIIB Nr 62/R/2005
z dnia 20.09.2005 r.
Okręgowa Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa ustala, że
Członkowie należący do poszczególnych obwodów wyborczych o miejscu i terminie
zebrania zostaną powiadomieni listownie (list zwykły) najpóźniej na 14 dni
przed
terminem rozpoczęcia się obwodowego zebrania wyborczego delegatów.
Uchwała Nr 63/R/2005
z dnia 28.09.2005 r.
dot. wpisu na listę członków DOIIB 67 osób z dniem 01.10.2005 r.
Uchwała Nr 64/R/2005
z dnia 28.09.2005 r.
dot. wznowienia członkostwa w DOIIB 15 osób od dnia 01.10.2005 r. (na wniosek
zainteresowanych)
Uchwała Nr 65/R/2005
z dnia 28.09.2005 r.
dot. zawieszenia w prawach członka DOIIB 20 osób od dnia 01.10.2005 r. (na wniosek
zainteresowanych).
Uchwała Nr 66/R/2005
z dnia 28.09.2005 r.
dot. zawieszenia w prawach członka DOIIB 43 osób od dnia 01.10.2005 r. (na skutek nie
uiszczania składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 mies.).

Uchwała Nr 67/R/2005
z dnia 28.09.2005 r.
dot. skreślenia listy członków DOIIB 34 osób od dnia 01.10.2005 r. (na skutek niepłacenia
składek członkowskich przez okres 1 roku).
Uchwała Nr 68/R/2005
z dnia 26.10.2005 r.
dot. wpisu na listę członków DOIIB 37 osób z dniem 01.11.2005 r.
Uchwała Nr 69/R/2005
z dnia 26.10.2005 r.
dot. wznowienia członkostwa w DOIIB 11 osób od dnia 01.11.2005 r. (na wniosek
zainteresowanych)
Uchwała Nr 70/R/2005
z dnia 26.10.2005 r.
dot. zawieszenia w prawach członka DOIIB 26 osób od dnia 01.11.2005 r. (na wniosek
zainteresowanych).
Uchwała Nr 71/R/2005
z dnia 26.10.2005 r.
dot. zawieszenia w prawach członka DOIIB 22 osób od dnia 01.11.2005 r. (na skutek nie
uiszczania składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 mies.).
Uchwała Nr 72/R/2005
z dnia 26.10.2005 r.
dot. skreślenia listy członków DOIIB 2 osób od dnia 01.11.2005 r. (na wniosek
zainteresowanych).
Uchwała Nr 73/R/2005
z dnia 26.10.2005 r.
dot. skreślenia listy członków DOIIB 12 osób od dnia 01.11.2005 r. (na skutek niepłacenia
składek członkowskich przez okres 1 roku).
Uchwała Nr 74/R/2005
z dnia 26.10.2005 r.
dot. skreślenia listy członków DOIIB 2 osób od dnia 01.11.2005 r. , których członkostwo ustało
na skutek śmierci.

Uchwała Nr 75/R/2005
z dnia 26.10.2005 r.
dot. uchylenia uchwały nr 66/R/2005 z dnia 28.09.2005 r. wobec jednej osoby zawieszonej w
prawach członka na skutek nie uiszczania składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6
miesięcy, której odwołanie zostało uwzględnione.
Uchwała Nr 76/R/2005
z dnia 29.11.2005 r.
dot. wpisu na listę członków DOIIB 37 osób z dniem 01.12.2005 r.
Uchwała Nr 77/R/2005
z dnia 29.11.2005 r.
dot. wznowienia członkostwa w DOIIB 20 osób od dnia 01.12.2005 r. (na wniosek
zainteresowanych)
Uchwała Nr 78/R/2005
z dnia 29.11.2005 r.
dot. zawieszenia w prawach członka DOIIB 27 osób od dnia 01.12.2005 r. (na wniosek
zainteresowanych).
Uchwała Nr 79/R/2005
z dnia 29.11.2005 r.
dot. zawieszenia w prawach członka DOIIB 15 osób od dnia 01.12.2005 r. (na skutek nie
uiszczania składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 mies.).
Uchwała Nr 80/R/2005
z dnia 29.11.2005 r.
dot. skreślenia listy członków DOIIB 2 osób od dnia 01.01.2006 r. (na wniosek
zainteresowanych).
Uchwała Nr 81/R/2005
z dnia 29.11.2005 r.
dot. skreślenia listy członków DOIIB 16 osób od dnia 01.12.2005 r. (na skutek niepłacenia
składek członkowskich przez okres 1 roku).
Uchwała Nr 82/R/2005
z dnia 29.11.2005 r.
dot. skreślenia listy członków DOIIB 3 osób od dnia 01.12.2005 r. , których członkostwo ustało
na skutek śmierci.

Uchwała Nr 83/R/2005
z dnia 28.12.2005 r.
dot. wpisu na listę członków DOIIB 29 osób.
Uchwała Nr 84/R/2005
z dnia 28.12.2005 r.
dot. wznowienia członkostwa w DOIIB 18 osób, na wniosek zainteresowanych.
Uchwała Nr 85/R/2005
z dnia 28.12.2005 r.
dot. zawieszenia w prawach członka DOIIB 26 osób, na wniosek zainteresowanych.
Uchwała Nr 86/R/2005
z dnia 28.12.2005 r.
dot. zawieszenia w prawach członka DOIIB 2 osób, których wniosek o zawieszenie z datą
wsteczną nie został uwzględniony.
Uchwała Nr 87/R/2005
z dnia 28.12.2005 r.
dot. zawieszenia w prawach członka DOIIB 76 osób, na skutek nie uiszczania składek
członkowskich przez okres dłuższy niż 6 mies.
Uchwała Nr 88/R/2005
z dnia 28.12.2005 r.
dot. skreślenia listy członków DOIIB 2 osób, na wniosek zainteresowanych.
Uchwała Nr 89/R/2005
z dnia 28.12.2005 r.
dot. skreślenia listy członków DOIIB 92 osób, na skutek niepłacenia składek członkowskich
przez okres 1 roku.
Uchwała Nr 90/R/2005
z dnia 28.12.2005 r.
dot. skreślenia listy członków DOIIB 1 osoby, której członkostwo ustało na skutek śmierci.

