
Uchwała Nr 1/R/2004
z dnia 18 lutego 2004 r.

Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000  
r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów, art. 19 ust. 2 
oraz Regulaminu Okręgowych Rad §2 pkt.8, upoważnia Prezydium Rady Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa do podejmowania uchwał w sprawie wpisywania na listę członków okręgowej izby, w 
okresie miedzy posiedzeniami Rady Izby.

Uchwała Nr 2/R/2004
z dnia 18 lutego 2004 r.

Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000  
r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów, art. 19 ust. 2 
oraz art. 39 (Dz.U. Nr 5/2001 z późniejszymi zmianami) oraz Regulaminem okręgowych rad Polskiej 
Izby  Inżynierów  Budownictwa  §  2  pkt  8,  wpisuje  na  listę  członków  okręgowej  izby:

1.  od dnia 01.02.2004 r.  62 osób    wg załączonej listy (załącznik nr 1),
2.  od dnia 01.03.2004 r.  113 osób  wg załączonej listy (załącznik nr 2).

Uchwała Nr 3/R/2004
z dnia 18 lutego 2004 r.

Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000  
r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów, art. 19 ust. 2 
oraz art. 42 ust. 3 pkt 4 (Dz.U. Nr 5/2001 z późniejszymi zmianami) oraz Regulaminem okręgowych  
rad  Polskiej  Izby  Inżynierów  Budownictwa  §2  pkt  8,  na  wniosek  zainteresowanych,  zawiesza  w 
prawach członka izby:
1.  od dnia 01.02.2004 r.  15 osób    wg załączonej listy (załącznik nr 1),
2.  od dnia 01.03.2004 r.  9 osób  wg załączonej listy (załącznik nr 2).

Uchwała Nr 4/R/2004
z dnia 18 lutego 2004 r.

Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000  
r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów, art. 19 ust. 2 
(Dz.U. Nr 5/2001 z późniejszymi zmianami) oraz § 5 ust.1 Regulaminu postępowania przy ustaniu,  
zawieszaniu  lub  wznawianiu  członkostwa  w  Polskiej  Izbie  Inżynierów  Budownictwa,  na  wniosek 
zainteresowanych wznawia członkostwo w izbie od dnia 01.03.2004 r. 4 osoby wg załączonej listy  
(załącznik nr 1).

Uchwała Nr 5/R/2004
z dnia 18 lutego 2004 r.

Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000  
r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów, art. 19 ust. 2 
oraz art. 42 ust.1 pkt 1 (Dz.U. Nr 5/2001 z późniejszymi zmianami) na wniosek zainteresowanych 
skreśla z listy członków izby: od dnia 01.02.2004 r. 4 osoby wg załączonej listy (załącznik nr 1),

Uchwała Nr 6/R/2004
z dnia 18 lutego 2004 r.

Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000  
r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów, art. 19 ust. 2 
oraz art. 42 ust.1 pkt 4 (Dz.U. Nr 5/2001 z późniejszymi zmianami) z dniem 01.03.2004 r., skreśla z  
listy członków izby 3 osoby wymienione w załączniku nr 1, których członkostwo ustało na skutek 
śmierci.



Uchwała Nr 7/R/2004
z dnia 18 lutego 2004 r.

Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000  
r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów, art. 19 ust. 2 
oraz  art.  42  ust.  2  (Dz.U.  Nr  5/2001  z  późniejszymi  zmianami),  na  skutek  niepłacenia  składek  
członkowskich przez okres 1 roku, skreśla z listy członków izby: 
  1.  od dnia 01.02.2004 r.  1366 osoby    wg załączonej listy (załącznik nr 1),
  2.  od dnia 01.02.2004 r.  6 osób             wg załączonej listy (załącznik nr 2).

Uchwała Nr 8/R/2004
z dnia 18 lutego 2004 r.

Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000  
r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów, art. 19 ust. 2 
oraz art. 42 ust. 3 pkt 3 (Dz.U. Nr 5/2001 z późniejszymi zmianami) oraz Regulaminem okręgowych  
rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa §2 pkt 8, na skutek nie uiszczania składek członkowskich  
przez okres dłuższy niż 6 miesięcy zawiesza w prawach członka izby od dnia 01.02.2004 r. 198 osób  
wymienionych w załączniku nr 1.

Uchwała Nr 9/R/2004
z dnia 18 lutego 2004 r.

Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa upoważnia Prezydium Rady DOIIB do 
podjęcia działań przygotowawczych, mających na celu nabycia nieruchomości, spełniającej wymogi 
dla potrzeb siedziby Izby.

Uchwała Nr 10/R/2004
z dnia 18 lutego 2004 r.

Ryczałty  stanowiące  ekwiwalent  utraconych  wynagrodzeń  dla  członków  władz  Dolnośląskiej 
Okręgowej  Izby  Inżynierów  Budownictwa  powinny  być  naliczane  w  stosunku  do  przeciętnego 
wynagrodzenia  miesięcznego  w sektorze  przedsiębiorstw bez  nagród  z  zysku  za  ubiegły  rok,  wg 
obwieszczenia Prezesa GUS.

Uchwała Nr 11/R/2004
z dnia 18 lutego 2004 r.

Członkowie  organów  Dolnośląskiej  Okręgowej  Izby  Inżynierów  Budownictwa  oraz  powoływanych 
przez nią komisji nie otrzymujący ryczałtów, mogą otrzymywać do 100 zł brutto za udział w każdym  
posiedzeniu lub 20 zł/godzinę za pracę indywidualna na rzecz Rady Dolnośląskiej  Okręgowej Izby 
Inżynierów Budownictwa, na wniosek przewodniczącego organu lub komisji, po zatwierdzeniu przez 
przewodniczącego Rady.

Uchwała Nr 12/R/2004
z dnia 06 kwietnia 2004 r.

§ 1.
Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000  
r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów, art. 19 ust. 2 
oraz art. 39 (Dz.U. Nr 5/2001 z późniejszymi zmianami) oraz Regulaminem okręgowych rad Polskiej 
Izby Inżynierów Budownictwa § 2 pkt 8, z dniem 06.04.2004 r. wpisuje na listę członków okręgowej 
izby 110 osób wg załączonej listy (załącznik nr 1).



§ 2
Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zatwierdza uchwałę Prezydium Rady Nr 
14/PR/2004 z dnia 15.03.2004 wpisującą do izby od dnia 1.04.2004 r. 134 osoby wg załączonej listy 
(załącznik nr 2).

Uchwała Nr 13/R/2004
z dnia 06 kwietnia 2004 r.

Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000  
r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów Budownictwa oraz urbanistów, art. 19 ust. 2 
oraz art. 42 ust. 3 pkt 4 (Dz.U. Nr 5/2001 z późniejszymi zmianami) oraz Regulaminem okręgowych  
rad  Polskiej  Izby  Inżynierów  Budownictwa  §2  pkt  8,  na  wniosek  zainteresowanych,  zawiesza  w 
prawach członka izby:
  1.  od dnia 01.03.2004 r.  2 osoby   wg załączonej listy (załącznik nr 1),
  2.  od dnia 01.04.2004 r.  13 osób   wg załączonej listy (załącznik nr 2).

Uchwała Nr 14/R/2004
z dnia 06 kwietnia 2004 r.

Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000  
r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów, art. 19 ust. 2 
(Dz.U. Nr 5/2001 z późniejszymi zmianami) oraz § 5 ust.1 Regulaminu postępowania przy ustaniu,  
zawieszaniu  lub  wznawianiu  członkostwa  w  Polskiej  Izbie  Inżynierów  Budownictwa,  na  wniosek 
zainteresowanych wznawia członkostwo w izbie: 
  1.  od dnia 01.03.2004 r.  2 osoby   wg załączonej listy (załącznik nr 1),
  2.  od dnia 01.04.2004 r.  19 osób   wg załączonej listy (załącznik nr 2).

Uchwała Nr 15/R/2004
z dnia 06 kwietnia 2004 r.

Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000  
r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów, art. 19 ust. 2 
oraz art. 42 ust.1 pkt 1 (Dz.U. Nr 5/2001 z późniejszymi zmianami) na wniosek zainteresowanych 
skreśla z listy członków izby:
1.  od dnia 01.02.2004 r.  1 osobę   wg załączonej listy (załącznik nr 1),
2.  od dnia 01.03.2004 r.  2 osoby   wg załączonej listy (załącznik nr 2).
3.  od dnia 01.04.2004 r.  6 osób     wg załączonej listy (załącznik nr 3).

Uchwała Nr 16/R/2004
z dnia 06 kwietnia 2004 r.

Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000  
r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów, art. 19 ust. 2 
oraz art. 42 ust.1 pkt 4 (Dz.U. Nr 5/2001 z późniejszymi zmianami) z dniem 01.04.2004 r., skreśla z  
listy członków izby 4 osoby wymienione w załączniku nr 1, których członkostwo ustało na skutek 
śmierci.

Uchwała Nr 17/R/2004
z dnia 06 kwietnia 2004 r.

Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000  
r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów, art. 19 ust. 2 
oraz  art.  42  ust.  2  (Dz.U.  Nr  5/2001  z  późniejszymi  zmianami),  na  skutek  niepłacenia  składek  
członkowskich przez okres 1 roku, skreśla z listy członków izby: 
  1.  od dnia 01.03.2004 r.  17 osób   wg załączonej listy (załącznik nr 1),
  2.  od dnia 01.04.2004 r.  19 osób   wg załączonej listy (załącznik nr 2).



Uchwała Nr 18/R/2004
z dnia 06 kwietnia 2004 r.

Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000  
r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów, art. 19 ust. 2 
oraz art. 42 ust. 3 pkt 3 (Dz.U. Nr 5/2001 z późniejszymi zmianami) oraz Regulaminem okręgowych  
rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa §2 pkt 8, na skutek nie uiszczania składek członkowskich  
przez okres dłuższy niż 6 miesięcy zawiesza w prawach członka izby:
  1.  od dnia 01.03.2004 r.  80 osób   wymienionych w załączniku nr 1. 
  2.  od dnia 01.04.2004 r.  29 osób   wymienionych w załączniku nr 2.

Uchwała Nr 19/R/2004
z dnia 06 kwietnia 2004 r.

Rada  Dolnośląskiej  Okręgowej  Izby  Inżynierów  Budownictwa  dopuszcza  opłacanie  składek  w 
wysokości innej niż za 6 lub 12 miesięcy w celu umożliwienia członkom izby wyrównania okresów 
składkowych opłacanych na poczet składek ubezpieczeniowych i składek okręgowych.

Uchwała Nr 20/R/2004
z dnia 06 kwietnia 2004 r.

Rada  Dolnośląskiej  Okręgowej  Izby  Inżynierów  Budownictwa  uwzględniając  złożone  i  
udokumentowane  wyjaśnienia  członków  DOIIB  skreślonych  z  powodu  niepłacenia  składek 
członkowskich przez okres 1 roku, uchyla uchwałę nr 7/R/2004 z dnia 18.02.2004 r. w odniesieniu do  
76 osób wymienionych w załączniku nr 1.

Uchwała Nr 21/R/2004
z dnia 06 kwietnia 2004 r.

Rada  Dolnośląskiej  Okręgowej  Izby  Inżynierów  Budownictwa  uwzględniając  złożone  i  
udokumentowane  wyjaśnienia  członków  DOIIB  zawieszonych  w  prawach  członka  na  skutek  nie 
uiszczania składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 miesięcy, uchyla uchwałę nr 8/R/2004 z 
dnia 18.02.2004 r. w odniesieniu do 6. osób wymienionych w załączniku nr 1.

Uchwała Nr 22/R/2004
z dnia 06 kwietnia 2004 r.

Rada  Dolnośląskiej  Okręgowej  Izby  Inżynierów  Budownictwa  postanawia  zakupić  dla  swoich 
członków po jednym egz.  najbliższego  numeru czasopisma fachowego wg deklaracji  złożonych w 
ankiecie lub wg ogólnej specyfikacji (dla tych, którzy nie odpowiedzieli na ankietę):

Uchwała Nr 23/R/2004
z dnia 9 czerwca 2004 r.

§ 1.
Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 
r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów, art. 19 ust. 2 
oraz art. 39 (Dz.U. Nr 5/2001 z późniejszymi zmianami) oraz Regulaminem okręgowych rad Polskiej 
Izby Inżynierów Budownictwa § 2 pkt 8, z dniem 01.06.2004 r. wpisuje na listę członków okręgowej 

izby 92 osoby wg załączonej listy - załącznik nr 1. 

§ 2 
Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zatwierdza uchwałę Prezydium Rady Nr 
17/PR/2004 z dnia 21.04.2004 wpisującą do izby od dnia 1.05.2004 r. 33 osoby wg załączonej listy - 
załącznik nr 2 oraz uchwałę Prezydium Rady Nr 20/PR/2004 z dnia 05.05.2004 wpisującą do izby od 

dnia 05.05.2004 r. 57 osób wg załączonej listy - załącznik nr 3 
Załączniki są do wglądu w biurze DOIIB



Uchwała Nr 24/R/2004
z dnia 9 czerwca 2004 r.

§ 1. 
Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000  
r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów, art. 19 ust. 2 
(Dz.U. Nr 5/2001 z późniejszymi zmianami) oraz § 5 ust.1 Regulaminu postępowania przy ustaniu,  
zawieszaniu  lub  wznawianiu  członkostwa  w  Polskiej  Izbie  Inżynierów  Budownictwa,  na  wniosek 
zainteresowanych wznawia członkostwo w izbie:
1. od dnia 01.06.2004 r. 16 osób wg załączonej listy - załącznik nr 1 
2. od dnia 01.07.2004 r. 4 osoby wg załączonej listy - załącznik nr 2 

§ 2
Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zatwierdza uchwałę Prezydium Rady Nr 
21/PR/2004 z dnia 05.05.2004, która na wniosek zainteresowanych wznawia członkostwo w izbie 16.  
osobom wg listy stanowiącej załącznik nr 3. Załączniki są do wglądu w biurze DOIIB

Uchwała Nr 25/R/2004
z dnia 9 czerwca 2004 r.

§ 1
Rada  Dolnośląskiej  Okręgowej  Izby  Inżynierów  Budownictwa  uwzględniając  złożone  i  
udokumentowane  wyjaśnienia  członków  DOIIB  zawieszonych  w  prawach  członka  na  skutek  nie 
uiszczania składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 miesięcy, uchyla uchwałę nr 8/R/2004 z 
dnia 18.02.2004 r. w odniesieniu do 4. osób wymienionych w załączniku nr 1. 

§ 2
Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zatwierdza uchwałę Prezydium Rady Nr 
18/PR/2004  z  dnia  21.04.2004,  która  w  §2  uchyla  uchwałę  NR  8/R/2004  z  dnia  18.02.2004  w 
odniesieniu do 2. osób wymienionych w załączniku nr 2. Załączniki są do wglądu w biurze DOIIB

Uchwała Nr 26/R/2004
z dnia 9 czerwca 2004 r.

Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zatwierdza uchwałę Prezydium Rady Nr 
18/PR/2004 z  dnia  21.04.2004,  która  w §1 uchyla  uchwałę  NR  7/R/2004 z  dnia  18.02.2004 dot.  
skreśleń za nieopłacanie składek przez okres 1.  roku,  w odniesieniu  do 4.  osób wymienionych w 
załączniku nr 1.  Załączniki są do wglądu w biurze DOIIB

Uchwała Nr 27/R/2004
z dnia 9 czerwca 2004 r.

Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000  
r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów, art. 19 ust. 2 
oraz art. 42 ust.1 pkt 1 (Dz.U. Nr 5/2001 z późniejszymi zmianami) na wniosek zainteresowanych 
skreśla z listy członków izby od dnia 01.06.2004 r. 11 osób wg załącznika nr 1. Załączniki są do wglądu 
w biurze DOIIB

Uchwała Nr 28/R/2004
z dnia 9 czerwca 2004 r.

Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000  
r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów, art. 19 ust. 2 



oraz art. 42 ust.1 pkt 4 (Dz.U. Nr 5/2001 z późniejszymi zmianami) z dniem 09.06.2004 r., skreśla z  
listy członków izby 2 osoby wymienione w załączniku nr 1, których członkostwo ustało na skutek 
śmierci. Załączniki są do wglądu w biurze DOIIB

Uchwała Nr 29/R/2004
z dnia 9 czerwca 2004 r.

Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000  
r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów Budownictwa oraz urbanistów, art. 19 ust. 2 
oraz art. 42 ust. 3 pkt 4 (Dz.U. Nr 5/2001 z późniejszymi zmianami) oraz Regulaminem okręgowych  
rad  Polskiej  Izby  Inżynierów  Budownictwa  §2  pkt  8,  na  wniosek  zainteresowanych,  zawiesza  w 
prawach  członka  izby:
1.  od  dnia  01.05.2004  r.  -  2  osoby  wg  załączonej  listy  -  załącznik  nr  1,
2.  od  dnia  01.06.2004  r.  -  3  osoby  wg  załączonej  listy  -  załącznik  nr  2,
3.  od  dnia  01.07.2004  r.  -  1  osobę  wg  załączonej  listy  -  załącznik  nr  3.
Załączniki są do wglądu w biurze DOIIB

Uchwała Nr 30/R/2004
z dnia 9 czerwca 2004 r.

Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000  
r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów, art. 19 ust. 2 
oraz art. 42 ust. 3 pkt 3 (Dz.U. Nr 5/2001 z późniejszymi zmianami) oraz Regulaminem okręgowych  
rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa §2 pkt 8, na skutek nie uiszczania składek członkowskich  
przez  okres  dłuższy  niż  6  miesięcy  zawiesza  w  prawach  członka  izby:
1.  od  dnia  01.06.2004  r.  -  22  osoby  wymienione  w  załączniku  nr  1,  
2.  od  dnia  01.05.2004  r.  -  29  osób  wymienionych  w  załączniku  nr  2.
Załączniki są do wglądu w biurze DOIIB

Uchwała Nr 31/R/2004
z dnia 9 czerwca 2004 r.

§ 1.
Przychylając się do wniosku o umorzenie zaległych i bieżących składek p.Marka Nowaczewskiego i  
biorąc  pod  uwagę  decyzję  PIIB,  na  mocy  której  P.Nowaczewski  został  ubezpieczony  ze  środków 
własnych  PIIB  i  zwolniony  z  opłaty  zaległej  i  bieżącej  składki  krajowej,   Rada  DOIIB  postanawia 
umorzyć zaległe składki za 2003 r. i bieżące do czasu podjęcia wykonywania samodzielnych funkcji  
technicznych  w  budownictwie  przez  p.  Nowaczewskiego.  Do  tego  czasu  P.Nowaczewski  będzie 
posiadać  status  zawieszonego,  jednak  na  okres  nie  dłuższy  niż  do  31.12.2004  r.  Podjęcie 
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zobowiązuje P.Nowaczewskiego 
do opłacenia jedynie bieżących składek i jest warunkiem wydania zaświadczenia.

§ 2.
Przychylając się do wniosku o umorzenie zaległych i bieżących składek p. Władysława Płazińskiego 
będącego  w wyjątkowo trudnej sytuacji życiowej, Rada DOIIB postanawia umorzyć zaległe składki za  
2003  r.  i  bieżące  do  czasu  podjęcia  wykonywania  samodzielnych  funkcji  technicznych  w 
budownictwie przez p. Płazińskiego. Do tego czasu P.Płaziński będzie posiadać status zawieszonego, 
jednak  na  okres  nie  dłuższy  niż  do  31.12.2004  r.  Podjęcie  wykonywania  samodzielnych  funkcji  
technicznych w budownictwie zobowiązuje P.Płazińskiego do opłacenia jedynie bieżących składek i 
jest warunkiem wydania zaświadczenia.



Uchwała Nr 32/R/2004
z dnia 9 czerwca 2004 r.

Rada  Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa uchyla uchwałę Nr 15/PR/2003 z dnia  
22.07.2003 r.  dotyczącą przyjęcia nowych członków  od dnia 01.08.2003 r.  w stosunku do osoby 
Stanisława Bocheńskiego DOŚ/BO/1244/03, który jako architekt posiadający uprawnienia projektowe 
bez ograniczeń nie podlega wpisowi do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Uchwała Nr 32/R/2004
z dnia 3 września 2004 r.

§ 1
Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000  
r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów, art. 19 ust. 2 
oraz art. 39 (Dz.U. Nr 5/2001 z późniejszymi zmianami) oraz Regulaminem okręgowych rad Polskiej 
Izby Inżynierów Budownictwa § 2 pkt 8, zatwierdza uchwałę Prezydium Rady Nr 39/PR/2004 z dnia  
29.07.2004 r., na mocy której z dniem 01.08.2004 r. zostało wpisanych na listę członków okręgowej 
izby 118 osób wg załączonej listy (załącznik nr 1).

§ 2
Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000  
r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów, art. 19 ust. 2 
oraz art. 39 (Dz.U. Nr 5/2001 z późniejszymi zmianami) oraz Regulaminem okręgowych rad Polskiej 
Izby Inżynierów Budownictwa § 2 pkt 8, z dniem 01.09.2004 r. wpisuje na listę członków okręgowej 
izby 88 osób wg załączonej listy (załącznik nr 2). Załączniki są do wglądu w biurze DOIIB

Uchwała Nr 33/R/2004
z dnia 3 września 2004 r.

§ 1
Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000  
r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów, art. 19 ust. 2 
(Dz.U. Nr 5/2001 z późniejszymi zmianami) oraz § 5 ust.1 Regulaminu postępowania przy ustaniu,  
zawieszaniu  lub  wznawianiu  członkostwa  w  Polskiej  Izbie  Inżynierów  Budownictwa,  na  wniosek 
zainteresowanych wznawia członkostwo w izbie od dnia 01.09.2004 r.  20. osobom wg załączonej 
listy - załącznik nr 1

§ 2
Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zatwierdza uchwałę Prezydium Rady Nr 
41/PR/2004 z dnia 29.07.2004, która od dnia 01.08.2004 r. na wniosek zainteresowanych wznawia  
członkostwo w izbie 14. osobom wg listy stanowiącej załącznik nr 2. Załączniki są do wglądu w biurze 
DOIIB

Uchwała Nr 34/R/2004
z dnia 3 września 2004 r.

§ 1
Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000  
r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów, art. 19 ust. 2 
(Dz.U. Nr 5/2001 z późniejszymi zmianami) oraz § 5 ust.1 Regulaminu postępowania przy ustaniu,  
zawieszaniu  lub  wznawianiu  członkostwa  w  Polskiej  Izbie  Inżynierów  Budownictwa,  na  wniosek 



zainteresowanych wznawia członkostwo w izbie od dnia 01.09.2004 r.  20. osobom wg załączonej 
listy - załącznik nr 1

§ 2
Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zatwierdza uchwałę Prezydium Rady Nr 
41/PR/2004 z dnia 29.07.2004, która od dnia 01.08.2004 r. na wniosek zainteresowanych wznawia  
członkostwo w izbie 14. osobom wg listy stanowiącej załącznik nr 2. Załączniki są do wglądu w biurze 
DOIIB

Uchwała Nr 35/R/2004
z dnia 03 września 2004 r.

Rada  Dolnośląskiej  Okręgowej  Izby  Inżynierów Budownictwa  uchyla  uchwałę  nr  7/R/2004  z  dnia 
18.02.2004  r.,  wobec  niesłusznie  skreślonego  z  ewidencji  członków  Pana  Czesława  Kozara 
DOŚ/BO/1424/02.

Uchwała Nr 36/R/2004
z dnia 03 września 2004 r.

Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000  
r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów Budownictwa oraz urbanistów, art. 19 ust. 2 
oraz art. 42 ust. 3 pkt 4 (Dz.U. Nr 5/2001 z późniejszymi zmianami) oraz Regulaminem okręgowych  
rad  Polskiej  Izby  Inżynierów  Budownictwa  §2  pkt  8,  na  wniosek  zainteresowanych,  zawiesza  w 
prawach członka izby:
1.       od dnia 01.07.2004 r. -     5 osób wg załączonej listy - załącznik nr 1,
2.       od dnia 01.08.2004 r. -   11 osób wg załączonej listy - załącznik nr 2,
3.       od dnia 01.09.2004 r. -   14 osób wg załączonej listy - załącznik nr 3.
Załączniki są do wglądu w biurze DOIIB

Uchwała Nr 37/R/2004
z dnia 03 września 2004 r.

§ 1
Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000  
r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów, art. 19 ust. 2 
oraz art. 42 ust.1 pkt 1  (Dz.U. Nr 5/2001 z późniejszymi zmianami) na wniosek zainteresowanych 
skreśla  z  listy  członków  izby:
od  dnia  01.07.2004  r.  3  osoby  wg  załączonej  listy  (załącznik  nr  1),
od  dnia  01.08.2004  r.  7  osób  wg  załączonej  listy  (załącznik  nr  2),
od dnia 01.09.2004 r.  5 osób wg załączonej listy (załącznik nr 3).

§ 2
Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000  
r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów, art. 19 ust. 2 
oraz art. 42 ust.1 pkt  4  (Dz.U. Nr 5/2001 z późniejszymi zmianami) z dniem 01.09.2004 r., skreśla z 
listy członków izby 8 osób wymienionych w załączniku nr 4, których członkostwo ustało na skutek 
śmierci. Załączniki są do wglądu w biurze DOIIB



Uchwała Nr 38/R/2004
z dnia 03 września 2004 r.

Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000  
r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów, art. 19 ust. 2 
oraz art. 42 ust. 3 pkt 3 (Dz.U. Nr 5/2001 z późniejszymi zmianami) oraz Regulaminem okręgowych  
rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa §2 pkt 8, na skutek nie uiszczania składek członkowskich  
przez okres dłuższy niż 6 miesięcy zawiesza w prawach członka izby od dnia 01.09.2004 r. 277 osób  
wymienionych w załączniku nr 1. Załącznik jest do wglądu w biurze DOIIB.

Uchwała Nr 39/R/2004
z dnia 03 września 2004 r.

Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000  
r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów, art. 19 ust. 2 
oraz  art.  42  ust.  2  (Dz.U.  Nr  5/2001  z  późniejszymi  zmianami),  na  skutek  niepłacenia  składek 
członkowskich przez okres 1 roku, od dnia 01.09.2004 r skreśla z listy członków izby. 159 osób wg 
załączonej listy (załącznik nr 1). Załącznik jest do wglądu w biurze DOIIB.

Uchwała Nr 40/R/2004
z dnia 15 listopada 2004 r.

Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000  
r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów Budownictwa oraz urbanistów, art. 19 ust. 2 
oraz art. 42 ust. 3 pkt 4 (Dz.U. Nr 5/2001 z późniejszymi zmianami) oraz Regulaminem okręgowych  
rad  Polskiej  Izby  Inżynierów  Budownictwa  §2  pkt  8,  na  wniosek  zainteresowanych,  zawiesza  w 
prawach członka izby:
1.       od dnia 01.10.2004 r. -     5 osób wg załączonej listy - załącznik nr 1,
2.       od dnia 01.11.2004 r. -   11 osób wg załączonej listy - załącznik nr 2,
3.       od dnia 01.12.2004 r. -     1 osobę wg załączonej listy - załącznik nr 3.
Załączniki są do wglądu w biurze DOIIB

Pouczenie:
Zainteresowanemu  przysługuje  prawo  odwołania  do  Krajowej  Rady  Izby  za  pośrednictwem  Izby 
Okręgowej w terminie 30 dni  od daty doręczenia niniejszej  uchwały.  Uchwała wchodzi  w życie z 
dniem uprawomocnienia się.

Uchwała Nr 41/R/2004
z dnia 15 listopada 2004 r.

Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000  
r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów, art. 19 ust. 2 
oraz art. 42 ust. 3 pkt 3 (Dz.U. Nr 5/2001 z późniejszymi zmianami) oraz Regulaminem okręgowych  
rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa §2 pkt 8, na skutek nie uiszczania składek członkowskich  
przez okres dłuższy niż 6 miesięcy zawiesza w prawach członka izby od dnia 01.11.2004 r. 67 osób  
wymienionych w załączniku nr 1. Załącznik jest do wglądu w biurze DOIIB.

Pouczenie:
Zainteresowanemu  przysługuje  prawo  odwołania  do  Krajowej  Rady  Izby  za  pośrednictwem  Izby 
Okręgowej w terminie 30 dni  od daty doręczenia niniejszej  uchwały.  Uchwała wchodzi  w życie z 
dniem uprawomocnienia się.



Uchwała Nr 43/R/2004
z dnia 15 listopada 2004 r.

Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000  
r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów, art. 19 ust. 2 
oraz art. 42 ust.1 pkt  4  (Dz.U. Nr 5/2001 z późniejszymi zmianami) z dniem 01.11.2004 r., skreśla z 
listy członków izby 6 osób wymienionych w załączniku nr 1, których członkostwo ustało na skutek 
śmierci. Załącznik jest do wglądu w biurze DOIIB.

Uchwała Nr 44/R/2004
z dnia 15 listopada 2004 r.

Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000  
r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów, art. 19 ust. 2 
oraz  art.  42  ust.  2  (Dz.U.  Nr  5/2001  z  późniejszymi  zmianami),  na  skutek  niepłacenia  składek 
członkowskich przez okres 1 roku, od dnia 01.11.2004 r skreśla z listy członków izby. 36 osób wg 
załączonej listy (załącznik nr 1). Załącznik jest do wglądu w biurze DOIIB.

Pouczenie:
Zainteresowanemu  przysługuje  prawo  odwołania  do  Krajowej  Rady  Izby  za  pośrednictwem  Izby 
Okręgowej w terminie 30 dni  od daty doręczenia niniejszej  uchwały.  Uchwała wchodzi  w życie z 
dniem uprawomocnienia się.

Uchwała Nr 47/R/2004
z dnia 15 listopada 2004 r.

Rada Dolnośląskiej  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zgodnie z ustawą  z dnia 15 grudnia 
2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów, art. 19 
ust.  2  oraz  Regulaminu  Okręgowych  Rad  §2  pkt.8,  upoważnia  Prezydium  Rady  Okręgowej  Izby  
Inżynierów Budownictwa do podejmowania uchwał w sprawie skreślania z listy lub zawieszania oraz 
wznawiania  członkostwa na  wniosek  zainteresowanego członka,  w  okresie  miedzy  posiedzeniami 
Rady DOIIB. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 48/R/2004
z dnia 15 listopada 2004 r.

Rada  Dolnośląskiej  Okręgowej  Izby  Inżynierów  Budownictwa  upoważnia  Zespół  ds.  zakupu 
nieruchomości  powołanej  na  posiedzeniu  Rady  w  dniu  06.04.2004  r.  do  zakupu  nieruchomości 
„Śnieżka 2” w Karpaczu, która jest własnością FWP oraz działki przylegającej do posesji ‘Śnieżki 2” 
będącej własnością miasta Karpacz.

Uchwała Nr 49/R/2004
z dnia 15 listopada 2004 r.

Rada  Dolnośląskiej  Okręgowej  Izby  Inżynierów  Budownictwa  wyraziła  zgodę  na  podpisanie 
porozumienia między izbami:
Dolnośląską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa
Brandenburską Izbą Inżynierów Budownictwa
Berlińską Izbą Inżynierów Budownictwa.

Tekst Porozumienia stanowi załącznik nr 1 do uchwały.



Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 49/R/2004

Porozumienie o Współpracy

Pomiędzy Dolnośląską Izbą Inżynierów Budownictwa,  reprezentowaną przez Przewodniczącego dr 
hab. inż. Jerzego Jasieńkę, Brandenburską Izbą Inżynierów reprezentowaną przez Pana Prezydenta dr  
Wilfrieda Mollenhauera, i  Izbą Budownictwa Berlin reprezentowaną przez Pana Prezydenta dr inż. 
Jensa Karstedta. Mając na celu wzajemną wymianę doświadczeń, wspieranie wykonywania zawodu 
inżyniera budownictwa, propagowanie zasad etyki zawodowej oraz stworzenie właściwej atmosfery 
poprzez wzajemne kontakty zostaje zawarte następujące porozumienie:

1. Izby wspierają się wzajemnie w budowaniu bezpośrednich kontaktów pomiędzy ich członkami w 
planowaniu, projektowaniu, realizacji i nadzorowaniu inwestycji budowlanych.
W tym celu  zostanie  utworzona w biurach izb,  na stronach internetowych, Giełda Kontaktowa z  
zapytaniem „Poszukuję Partnera do projektu…..”
2.  Izby  wymieniają  się  wiedzą  w  zakresie  programów  funduszowych  UE  w  ich  regionach  i  
współpracują w celu pozyskiwania tych funduszy.
3.  Izby  informują  się  wzajemnie  o  aktualnych  ofertach  dotyczących  możliwości  dokształcania  w 
zakresie wiedzy inżynierskiej.
4. Izby umożliwiają członkom uczestnictwo w aktualnych szkoleniach, seminariach i konferencjach 
przez nie prowadzonych.
5.  Izby  będą  wymieniały  się  miesięcznikami  „Deutsches  Ingenieurblatt”  (Niemiecka  Gazeta 
Inżynierów),  biuletynem informacyjnym Brandenburskiej  Izby  Inżynierów, jak  również biuletynem 
informacyjnym  „Baukammer  Berlin”  (Izba  Budownictwa  Berlin)  oraz  czasopismem  „Inżynier 
budownictwa” oraz innymi materiałami o charakterze informacyjnym.
6. Izby zamierzają stworzyć komisję rozjemczą, złożoną z jednakowej liczby reprezentantów każdego 
kraju do rozstrzygania zaistniałych rozbieżności, powstałych między członkami Izb albo pomiędzy nimi  
i osobami trzecimi, w związku z wykonywaniem zawodu.
7.  Współpraca  pomiędzy  Izbami  będzie  sukcesywnie  pogłębiana  poprzez  budowanie  ciągłych 
kontaktów.

………………………..                                                                ……………………………….
         Przewodniczący dr hab. inż. Jerzy Jasieńko                     Prezydent dr Wilfried Mollenhauer
        Dolnośląska  Izba Inżynierów Budownictwa                      Brandenburska Izba Inżynierów

    Wrocław,………………………                                            Poczdam........................................
     (data)                                                                                      (data)

.....................................................
Prezydent dr inż. Jens Karstedt

Izba Budownictwa Berlin
Berlin,........................................

(data)

Uchwała Nr 50/R/2004
z dnia 15 listopada 2004 r.

Rada Dolnośląskiej  Okręgowej  Izby  Inżynierów Budownictwa jednogłośnie  zaakceptowała  korektę 
budżetu  za  III  kwartał  2004  r.  wg  załącznika  Nr  1  opracowanego  przez  Skarbnika
– dr Andrzeja Pawłowskiego.



Załącznik nr 1 do uchwały 50/R/2004
Wrocław, 15 listopada 2004 r.

Załącznik do wniosku o dokonanie zmian w bieżącym budżecie  DOIIB

Dodatkowe wydatki nie przewidziane w budżecie DOIIB na rok 2004
L.p. Rodzaj wydatków Przewidywane 

koszty
Poz. 6.  Koszty statutowe zł
a. seminaria i szkolenia

1. Euronorma - konstrukcje stalowe (3x) 13.000
2. Nowoczesne izolacje przyziemia  (3x) 10.000
3. FIDIC 16.000
4. Kosztorysowanie 13.000
5. Forum inspektorów 20.000

RAZEM 72.000
b. biuletyny i czasopisma

1. wysyłka Inżyniera budowlanego    4x7500 30.000
2. Prenumerata czasopism 8000x ok.7.50 60.000

RAZEM 90.000
Poz. 7.  Współpraca z zagranicą
współpraca z zagranicą 5.000

OGÓŁEM 167.000

Źródła finansowania:

Fundusz zapasowy:  70.000 zł
Bieżące wpływy :        97.000 zł

 

Opracował:

A.Pawłowski 

Skarbnik DOIIB


