UCHWAŁA NR 1/1-60/R/2012
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 31.01.2012r.
w sprawie wpisu na listę członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 60 osób
UCHWAŁA NR 2/1-13/R/2012
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 31.01.2012r.
w sprawie zakończenia okresu zawieszenia w prawach członka
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 13 osób
UCHWAŁA NR 3/1-30/R/2012
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 31.01.2012r.
w sprawie zawieszenia w prawach członka
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 30 osób
(na wniosek zainteresowanych)
UCHWAŁA NR 4/1-5/R/2012
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 31.01.2012r.
w sprawie zawieszenia w prawach członka
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 5 osób
(na wniosek osób zainteresowanych, których prośba o zawieszenie z datą wsteczną nie została uwzględniona)
UCHWAŁA NR 5/1-8/R/2012
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 31.01.2012r.
w sprawie zawieszenia w prawach członka
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 8 osób
(na skutek nie uiszczania okręgowych składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 mies.)
UCHWAŁA NR 6/1-15/R/2012
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 31.01.2012r.
w sprawie zawieszenia w prawach członka
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 15 osób
(na skutek nie uiszczania okręgowych i krajowych składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 mies.)
UCHWAŁA NR 7/1-4/R/2012
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 31.01.2012r.
w sprawie skreślenia z listy członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 4 osób
(na wniosek osób zainteresowanych)
UCHWAŁA NR 8/1/R/2012
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 31.01.2012r.
w sprawie skreślenia z listy członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 1 osoby
(na wniosek osoby zainteresowanej)
UCHWAŁA NR 9/1-4/R/2012
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 31.01.2012r.
w sprawie skreślenia z listy członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 4 osób
(których członkostwo ustało na skutek śmierci)

UCHWAŁA NR 10/1-5/R/2012
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 31.01.2012r.
w sprawie skreślenia z listy członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 5 osób
(na skutek nie uiszczania okręgowych składek członkowskich przez okres dłuższy niż 12 mies.)
UCHWAŁA NR 11/1-13/R/2012
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 31.01.2012r.
w sprawie skreślenia z listy członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 13 osób
(na skutek nie uiszczania okręgowych i krajowych składek członkowskich przez okres dłuższy niż 12 mies.)
UCHWAŁA NR 12/1-2/R/2012
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 31.01.2012r.
w sprawie uchylenia uchwały nr 212/1/R/2011 z dnia 29.12.2011r. dot. zawieszenia w prawach członka
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2 osób
UCHWAŁA Nr 13/R/2012
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 08.02.2012 r.
w sprawie zatwierdzenia uchwały Prezydium Rady DOIIB nr 1/PR/2012 z dn. 26.01.2012 r. dot. schematu
organizacyjnego biura DOIIB.
§1
Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zatwierdza uchwałę podjętą przez Prezydium Rady
DOIIB nr 1/PR/2012 r. z dn. 26.01.2012 r. w sprawie schematu organizacyjnego biura DOIIB.
§2
Uchwała Prezydium Rady DOIIB nr 1/PR/2012 z dn. 26.01.2012 r. stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY 13/R/2012
Uchwała Prezydium Okręgowej Rady DOIIB nr 1/PR/2012
z dnia 26.01.2012 r.
w sprawie schematu organizacyjnego Biura DOIIB.
Na podstawie § 5 pkt 1.6 w związku z § 2 pkt 12 Regulaminu okręgowych rad, Prezydium Rady DOIIB
postanawia co następuje:
§1
Uchwala się schemat organizacyjny Biura DOIIB, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§2
Schemat organizacyjny, o którym mowa w § 1 wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania go do
wiadomości pracowników Biura DOIIB.
§3
Przewodniczący Rady DOIIB zapewni przekazanie schematu organizacyjnego do wiadomości pracownikom Biura
DOIIB.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 14/R/2012
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 08.02.2012 r.
w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium Rady DOIIB
dotyczących przyznania zapomóg losowych Członkom DOIIB.
UCHWAŁA NR 15/R/2012
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 08.02.2012 r.
w sprawie przyznania zapomogi finansowej.
UCHWAŁA Nr 16/R/2012
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 08.02.2012 r.
w sprawie organizacji Forum Inżynierskiego DOIIB w roku 2012.
§1
Na podstawie § 5 ust. 2. Regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Rada Dolnośląskiej
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa wyraża zgodę na wydatkowanie kwoty do 30.000 zł (słownie :
trzydzieści tysięcy złotych) na pokrycie kosztów organizacji Forum Inżynierskiego DOIIB we wrześniu 2012 r.

1.

§2
Celem realizacji przedsięwzięcia powołuje się zespół organizacyjny w składzie:
- Eugeniusz Hotała – przewodniczący zespołu
- Anita Fokczyńska
- Janusz Szczepański
- Andrzej Pawłowski
- Małgorzata Czajkowska
- Danuta Witek.

2.

Program Forum Inżynierskiego DOIIB 2012 dotyczyć będzie zagadnień jednolitej interpretacji
przepisów Prawa Budowlanego przez organy nadzoru budowlanego i administracji samorządowej
oraz członków DOIIB, a także zagadnień współpracy DOIIB z tymi organami.

3.

W obradach Forum Inżynierskiego DOIIB 2012 wezmą udział przedstawiciele dolnośląskich organów
nadzoru budowlanego, administracji budowlanej, przedstawiciele DOIIB oraz zaproszeni goście.
§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 17/R/2012
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 08.02.2012 r.
w sprawie kosztów przygotowania okolicznościowych materiałów dla członków DOIIB.
§1
Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa wyraża zgodę na wydatkowanie kwoty do 35.000 zł
(słownie : trzydzieści pięć tysięcy złotych) na pokrycie kosztów przygotowania specjalnych materiałów z okazji
jubileuszu X-lecia DOIIB.
§2
1. Zestaw materiałów specjalnych zawierać będzie: jubileuszowy numer czasopisma „Budownictwo
Dolnośląskie” (nr 1/2012), znaczek DOIIB oraz inne materiały okolicznościowe.
2.

Materiały, o których mowa w p. 1, będą przekazywane członkom DOIIB oraz gościom Izby przy okazji
spotkań jubileuszowych, szkoleń i osobistych wizyt w siedzibie Izby w ciągu całego roku 2012 oraz
podczas obrad XI Zjazdu Delegatów DOIIB.
§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 18/R/2012
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 08.02.2012 r.
w sprawie przyjęcia projektów uchwał XI Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego Delegatów Dolnośląskiej
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr 01/Z/2012 i nr 04/Z/2012.
§1
Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa przyjmuje projekty:
1. uchwały nr 01/Z/2012 w sprawie uchwalenia Regulaminu XI Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego
Delegatów Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa - załącznik nr 1.
2.

uchwały nr 04/Z/2012 w sprawie uchwalenia porządku obrad - załącznik nr 2. celem przedstawienia do
uchwalenia przez XI Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Delegatów DOIIB.
§2

Uchwała wchodzi w życie w dniem podjęcia.
Załącznik do uchwały nr 01/Z/2012
REGULAMIN XI OKRĘGOWEGO ZJAZDU SPRAWOZDAWCZEGO
DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
W DNIU 21.04.2012 R.
§1
Okręgowy Zjazd Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa został zwołany i odbywa się w trybie i na
zasadach określonych przepisami:
1.
ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz
urbanistów (Dz.U. z 2001r. Nr 5 poz.42 z późn. zm.),
2.
Statutu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
3.
uchwały nr 143/R/2011 Okręgowej Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia
05.09.2011r. w sprawie ustalenia terminu XI Zjazdu Sprawozdawczego w kwietniu 2012 r.,
4.
niniejszego regulaminu.
§2
1.
Zjazd zwołany został przez Okręgową Radę Izby na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy o samorządach
zawodowych. Okręgowa Rada ustaliła miejsce i czas obrad Zjazdu oraz opracowała projekty dokumentów
zjazdowych.
2.
Zjazd stanowią delegaci wybrani przez obwodowe zebrania wyborcze.
3.
Zjazd jest prawomocny – zdolny do skutecznego podejmowania uchwał, jeżeli bierze w nim udział co
najmniej połowa delegatów wybranych zgodnie z ust.2, posiadających w dniu Zjazdu czynne i bierne prawo
wyborcze w Izbie.
4.
W Zjeździe uczestniczą z głosem stanowiącym delegaci.
5.
W Zjeździe mogą wziąć udział bez prawa udziału w głosowaniach inne osoby zaproszone przez Okręgową
Radę DOIIB.
6.
Uchwały Zjazdu podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy liczby
delegatów biorących udział w Zjeździe.
7.
Czynne i bierne prawo wyborcze nie przysługuje delegatom, którzy przed terminem rozpoczęcia Zjazdu:
1) zostali skreśleni z listy członków Izby,
2) zostali zawieszeni w prawach członka Izby.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

§3
Zjazdowi do czasu wyboru Przewodniczącego Zjazdu przewodniczy Przewodniczący Okręgowej Rady.
Przewodniczący Okręgowej Rady przeprowadza wybory Przewodniczącego Zjazdu.
Wybór Przewodniczącego Zjazdu dokonywany jest w głosowaniu jawnym spośród delegatów na Zjazd
zwykłą większością głosów.
Przewodniczący Zjazdu przeprowadza wybory pozostałych czterech członków Prezydium Zjazdu. Wyboru
dokonują delegaci w głosowaniu jawnym.
Członkami Prezydium Zjazdu mogą być wyłącznie delegaci.
Przewodniczący Zjazdu spośród wybranych członków Prezydium wyznacza dwóch wiceprzewodniczących i
dwóch sekretarzy.
Sekretarze są odpowiedzialni za sporządzenie i zatwierdzenie przez Prezydium protokołów obrad oraz
projektów uchwał Zjazdu.
Do obowiązków sekretarzy należy ponadto, w szczególności:
1) zebranie protokołów komisji zjazdowych,
2) przygotowanie uchwał podjętych przez Zjazd do podpisania przez Przewodniczącego Zjazdu.

§4
Do kompetencji Prezydium Zjazdu należy w szczególności:

1)
2)
3)
4)
5)

prowadzenie obrad,
zarządzanie głosowań i podawanie ich wyników,
dbanie o poziom i rzeczowość dyskusji,
przyjmowanie zgłoszeń dyskutantów, udzielanie i odbieranie im głosu,
doraźna interpretacja regulaminu obrad.
§5
1. Zjazd dokonuje wyboru Komisji Mandatowej w składzie 3-5 delegatów.
2.
Komisja Mandatowa sprawdza ważność mandatów delegatów oraz ustala prawomocność Zjazdu.
Prawomocność Zjazdu jest ustalana na podstawie listy obecności delegatów sprawdzonej przez Komisję
Mandatową.
§6
1. Zjazd uchwala porządek obrad. Propozycja porządku obrad została przekazana delegatom w materiałach na
Zjazd.
2. Zjazd na wniosek prezydium Zjazdu ustala liczbę, skład i zadania Komisji Zjazdowych, w tym:
1) Komisji Skrutacyjnej, która:
a) informuje o zasadach głosowania oraz wyjaśnia zgłoszone w tym zakresie wątpliwości,
b) kontroluje prawidłowość przebiegu elektronicznego liczenia głosów,
c) przejmuje wyniki głosowania z urządzeń elektronicznego liczenia głosów,
d) dokonuje liczenia głosów oddanych bez korzystania z urządzeń elektronicznego liczenia głosów,
e) podaje wyniki głosowań w protokole, w którym określa:
- liczbę osób uprawnionych do głosowania,
- liczbę osób, które wzięły udział w głosowaniu,
- liczbę głosów ważnych i nieważnych oraz liczbę głosów oddanych,
f) przekazuje protokoły głosowań Przewodniczącemu Zjazdu.
2) Komisji Uchwał i Wniosków, która przyjmuje pisemne wnioski oraz przygotowuje projekty uchwał
poddawanych pod głosowanie, a w razie potrzeby przedstawia projekt uchwały końcowej Zjazdu.
3. Liczbę członków poszczególnych komisji oraz listy kandydatów na członków komisji zjazdowych, wymienionych
w ust. 2 wstępnie proponuje Przewodniczący Zjazdu. Na podstawie wniosków zgłoszonych przez delegatów
Zjazd może uzupełnić lub zmienić propozycje Przewodniczącego Zjazdu.
4. Wybór komisji zjazdowych odbywa się w głosowaniu jawnym. Jeżeli ostateczna lista kandydatów do komisji
Zjazdu obejmuje liczbę osób równą przewidywanej liczbie wybieranych członków komisji, głosowanie odbywa
się łącznie na całą listę.
5.W wypadku większej liczby kandydatów do poszczególnych komisji, Przewodniczący Zjazdu zarządza
głosowanie jawne na poszczególnych kandydatów. Wybrani zostają kandydaci, którzy otrzymali kolejno
największą liczbę głosów.
6. Po ustaleniu składów osobowych komisji zjazdowych, Przewodniczący Zjazdu podaje do wiadomości miejsce i
czas, w którym Komisja Uchwał i Wniosków będzie przyjmować pisemne wnioski w sprawie uchwał.
7. Zjazd może tworzyć zespoły problemowe, których przewodniczący przedstawiają wnioski Komisji Uchwał i
Wniosków.
§7
1. Komisje, o których mowa w § 5 i § 6 ust. 2, wybierają ze swego składu przewodniczącego
i sekretarza.
O ukonstytuowaniu się komisji przewodniczący komisji powiadamia Prezydium Zjazdu, które informuje o tym
Zjazd.
2. Przewodniczący komisji kieruje pracami komisji i składa przed Zjazdem sprawozdanie z jej działalności.
3. Komisja sporządza ze swych czynności protokół, który podpisują wszyscy jej członkowie. Protokoły komisji
stanowią załącznik do protokołu Zjazdu.
§8
Zadaniem Zjazdu jest w szczególności:
1)
2)
3)
4)

5)
6)
7)
8)

uchwalenie regulaminu Zjazdu,
wybór Prezydium Zjazdu,
wybór komisji zjazdowych: Mandatowej, Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków,
rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań z działalności:
- Okręgowej Rady DOIIB,
- Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB,
- Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego DOIIB,
- Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej DOIIB,
- Okręgowej Komisji Rewizyjnej DOIIB,
udzielenie absolutorium Okręgowej Radzie DOIIB,
uchwalenie budżetu Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na rok 2012,
rozpatrzenie zgłoszonych wniosków w sprawach objętych zakresem działalności izby,
podjęcie uchwał.

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

§9
Prawo pisemnego zgłaszania wniosków na Zjazd przysługuje wszystkim członkom Izby.
Delegaci mają prawo zadawania pytań.
Głosowania tajne i jawne mogą odbywać się metodą elektroniczną.
O zasadach głosowania informuje Komisja Skrutacyjna.
Głosować może tylko osobiście delegat na Zjazd.
Wyniki głosowania ogłasza Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej.

§ 10
1. W czasie obrad Zjazdu obowiązuje kolejność rozpatrywania spraw wynikająca z porządku obrad.
Przewodniczący obrad, za zgodą Zjazdu, może od tego porządku zrobić odstępstwa, jeżeli usprawniają one
przebieg obrad.
2. Przewodniczący Zjazdu udziela głosu delegatom według kolejności zgłoszeń, poza kolejnością może udzielić
głosu w wypadku udzielania wyjaśnień, w szczególności przez członków Okręgowej Rady Izby lub innych
organów Izby.
3. Poza kolejnością zgłoszeń można występować z wnioskami formalnymi lub nagłymi. Wnioski formalne i nagłe
składa się ustnie, o ile Przewodniczący obrad nie zażąda wniosku na piśmie. Przedmiotem wniosków
formalnych mogą być w szczególności:
1) stwierdzenie quorum,
2) zdjęcie określonego tematu z porządku obrad,
3) przerwanie lub odroczenie dyskusji,
4) zamknięcie listy mówców,
5) zakończenie dyskusji,
6) ograniczenie czasu wystąpień delegatów,
7) forma głosowania,
8) wnioski w sprawie sposobu prowadzenia obrad,
9) ponowne przeliczenie głosów,
10) zmiany w sprawie prowadzenia dyskusji.
4. Wnioski o charakterze formalnym należy poddać pod głosowanie w pierwszej kolejności.
5. O przyjęciu wniosków o charakterze formalnym decyduje zwykła większość głosów.
6. Prowadzący obrady może czynić delegatom uwagi dotyczące formy i czasu trwania wystąpień, jak również w
wypadkach wypowiadania się nie na temat.
7. Jeżeli treść lub sposób wystąpienia albo zachowania delegata zakłóca porządek obrad bądź uchybia powadze
Zjazdu – Przewodniczący Zjazdu przywołuje „mówcę” do „porządku”, a gdy przywołanie nie odniosło skutku –
może odebrać głos, odnotowując ten fakt w protokole Zjazdu.
8. Zjazd może powziąć uchwałę ograniczającą czas trwania wystąpień oraz przemówień wygłaszanych podczas
dyskusji. W toku dyskusji powtórne wystąpienie tego samego dyskutanta,
w tej samej sprawie, może
nastąpić dopiero po wyczerpaniu listy mówców przemawiających po raz pierwszy na dany temat.
§ 11
1. Przewodniczący Zjazdu poddaje pod głosowanie:
1) wnioski dotyczące zmian w treści projektów uchwał Zjazdu, a następnie każdy z tych projektów odrębnie,
2) inne wnioski i propozycje zgłoszone podczas obrad.
2. Głosowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1 przeprowadza się jawnie przez podniesienie mandatu lub
zalogowanie się poszczególnych delegatów i naciśnięcie wybranego przycisku terminala do głosowania.
Prezentacja wyników głosowania przedstawiana jest na ekranie
w sali obrad. Prawidłowość przebiegu
głosowania elektronicznego kontroluje Komisja Skrutacyjna.
3. W razie równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Zjazdu.
4.
Jeżeli większość w głosowaniu przeprowadzonym przez podniesienie mandatu jest oczywista,
Przewodniczący nie zarządza obliczania głosów, lecz ogłasza wynik stwierdzeniem wyraźnej większości.
§ 12
Od decyzji Przewodniczącego Zjazdu w sprawach związanych z prowadzeniem obrad przysługuje odwołanie do
Prezydium Zjazdu, które zajmuje ostateczne stanowisko.
§ 13
1. Z przebiegu Zjazdu sporządza się protokół.
2. Protokół Zjazdu powinien odzwierciedlać jego rzeczywisty przebieg, a w szczególności zawierać:
1) stwierdzenie prawomocności obrad,
2) uchwalony porządek obrad,
3) przebieg obrad, w tym:
a) treść wystąpień delegatów lub ich streszczenie albo informacje o ich treści,
b) adnotacje o podjętych uchwałach,
c)
wnioski delegatów,
d) przebieg głosowania,
e) adnotacje o wszelkich zdarzeniach, jakie miały miejsce w trakcie obrad Zjazdu,

f) adnotacje o zamknięciu Zjazdu.
4) Protokół podpisuje Przewodniczący i jeden z Sekretarzy Zjazdu.
3. Do protokołu dołącza się teksty uchwał podjętych przez Zjazd oraz protokoły komisji Zjazdu.
4. Uchwały Zjazdu podpisuje Przewodniczący Zjazdu oraz jeden z Sekretarzy Zjazdu.
§ 14
Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Zjazdu ogłasza jego zamknięcie.
§ 15
Protokół winien zostać sporządzony w ciągu 7 dni od zakończenia Zjazdu.
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY 18/R/2012
Uchwała Nr 04/Z/2012
XI Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 21 kwietnia 2012 r.
w sprawie uchwalenia porządku obrad
§1
Na podstawie § 6 ust.1 Regulaminu XI Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego Dolnośląskiej Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa Zjazd uchwala porządek obrad XI Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w dniu 21 kwietnia 2012 r. stanowiący załącznik do
uchwały.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Załącznik do uchwały nr 04/Z/2012
Porządek obrad XI Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
w dniu 21 kwietnia 2012 r.
1. Otwarcie Zjazdu
2. Wystąpienia gości Zjazdu
Przerwa
3. Przyjęcie Regulaminu XI Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego DOIIB
4. Wybór Przewodniczącego Zjazdu i Prezydium Zjazdu
5. Przyjęcie porządku obrad Zjazdu
6. Wybór Komisji Mandatowej
7. Informacja Komisji Mandatowej o prawomocności Zjazdu
8. Wybór Komisji Zjazdowych:
- Komisji Skrutacyjnej
- Komisji Uchwał i Wniosków
Przerwa kawowa
9. Sprawozdania:
- Okręgowej Rady
- Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej
- Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego
- Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
- Okręgowej Komisji Rewizyjnej
10. Dyskusja nad sprawozdaniami
11. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdań organów DOIIB za rok 2011
12. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2011
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Okręgowej Radzie DOIIB
14. Uchwalenie budżetu DOIIB na rok 2012
15. Podjęcie uchwał w sprawie wniosków o nadanie odznak honorowych
16. Wolne wnioski i sprawy różne
17. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków
18. Zakończenie obrad
Obiad

UCHWAŁA Nr 19/R/2012
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 08.02.2012 r.
w sprawie przyjęcia projektu uchwały XI Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego Delegatów Dolnośląskiej
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr 19/Z/2012.
§1
Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa przyjmuje projekt uchwały nr 19/Z/2012 w sprawie
uchwalenia budżetu na rok 2012 Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, stanowiący załącznik nr
1 do niniejszej uchwały, celem przedstawienia do uchwalenia przez XI Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy
Delegatów DOIIB.
§2
Uchwała wchodzi w życie w dniem podjęcia.
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY 19/R/2012
Uchwała Nr 19/Z/2012
XI Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 21 kwietnia 2012 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na rok 2012.
§1
XI Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala budżet
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na rok 2012, stanowiący załącznik do uchwały.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY 19/Z/2012

Projekt budżetu 2012 r.
A.

Projekt Budżetu 2012 - PRZYCHODY

WYSZCZEGÓLNIENIE

Lp.

PRZYCHODY
1

Składki 9700*25zł*12 miesięcy

2

Wpisowe 400*100zł

3

Procedura kwalifikacyjna

4

Pozostałe usługi/działalność gospodarcza

B.

Projekt budżetu 2012 - GRUPOWANIE WYDATKÓW

360x1500 zł

WYSZCZEGÓLNIENIE

Lp.

Kwota w Struktura w
tys. zł
budżecie
(2012)
2012
3610,0

100,00%

2910,0

80,61%

40,0

1,11%

540,0

14,96%

120,0

3,32%

Kwota w
tys. zł
(2012)

Struktura w
budżecie
2012

KOSZTY

3560,0

I.

Koszty administracyjne

1055,0

1
2

Wynagrodzenia, ZUS i inne świadczenia
Usługi obce (czynsze, łączność, informatyczne, księgowe, bankowe, pozostałe)

580,0
350,0

100,00%
54,98%
33,18%

3
4
5

Zużycie materiałów i energii (materiały biurowe i eksploatacyjne, energia,
wyposażenie, wydawnictwa, pozostałe)
Pozostałe koszty (amortyzacja, podróże służbowe, ubezpieczenia, inne koszty)
Koszty związane z budynkiem w Przesiece

50,0
60,0
15,0

4,74%
5,69%
1,42%

II.

Koszty statutowe

2340,0

100,00%

1

Koszty bieżącej działalności organów, z podziałem na organy (wszystkie koszty
związane z działaniem organów)

990,0

42,31%

OKR

60,0

2,56%

OSD

150,0

6,41%

OROZ

180,0

7,69%

OKK

600,0

25,64%

2

Koszty bieżącej działalności Rady (wszystkie koszty związane z działaniem Rady)

340,0

14,53%

3

Działania na rzecz członków - suma 3a + 3b + 3c

700,0

29,91%

a

seminaria i szkolenia

150,0

6,41%

b

biuletyny i czasopisma

300,0

12,82%

c

pozostałe wydatki

250,0

10,68%

4

Fundusz pomocy losowej

60,0

2,56%

5

Okręg. Zjazd Delegat.

60,0

2,56%

6

Współpraca z innymi organizacjami, współpraca z zagranicą

90,0

3,85%

7

Fundusz zapasowy

100,00

4,27%

III.

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Koszty związane z najmem, inne koszty działalności gospodarczej

165,0
165,0

100,00%

C

WYNIK=PRZYCHODY-KOSZTY

50,0

D
1

DANE UZUPEŁNIAJĄCE
Odsetki od wkładów bankowych

80,0

UCHWAŁA Nr 20/R/2012
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 8.02.2012 r.
w sprawie wniosku o nadanie Złotej Odznaki Honorowej PIIB
Działając na podstawie Uchwały nr 20/07 VI Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się
co następuje:
§1
Okręgowa Rada DOIIB występuje z wnioskiem do Krajowej Rady PIIB o nadanie złotej Odznaki Honorowej
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Panu:
prof. dr hab. inż. Cezaremu Madryasowi, nr członkowski DOŚ/BO/4012/01
odznaczonemu Srebrną Odznaką Honorową PIIB nr 60 przyznaną w dniu 28.05.2008 r.
Uzasadnienie wyróżnienia:
Członek Okręgowej Rady DOIIB, z-ca Przewodniczącego Rady DOIIB I i II kadencji.
Delegat Okręgowy I i II kadencji.
W III kadencji, jako prorektor Politechniki Wrocławskiej działa na rzecz współpracy polskich wyższych uczelni
technicznych z PIIB w zakresie programów nauczania na wydziałach budowlanych. Ponadto ściśle i owocnie
współpracuje z DOIIB w zakresie wspólnej organizacji uroczystych Gali Budowlanych, szkoleń i sympozjów.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 21/R/2012
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 21.02.2012r.
w sprawie tymczasowego wpisu na listę członków
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
UCHWAŁA NR 22/R/2012
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 21.02.2012r.
w sprawie tymczasowego wpisu na listę członków
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
UCHWAŁA NR 23/R/2012
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 21.02.2012r.
w sprawie tymczasowego wpisu na listę członków
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
UCHWAŁA NR 24/R/2012
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 21.02.2012r.
w sprawie tymczasowego wpisu na listę członków
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
UCHWAŁA NR 25/R/2012
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 21.02.2012r.
w sprawie tymczasowego wpisu na listę członków
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

UCHWAŁA NR 26/1-94/R/2012
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 29.02.2012r.
w sprawie wpisu na listę członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 94 osób
UCHWAŁA NR 27/1-11/R/2012
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 29.02.2012r.
w sprawie zakończenia okresu zawieszenia w prawach członka
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 11 osób
UCHWAŁA NR 28/1-18/R/2012
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 29.02.2012r.
w sprawie zawieszenia w prawach członka
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 18 osób
(na wniosek zainteresowanych)
UCHWAŁA NR 29/1-3/R/2012
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 29.02.2012r.
w sprawie zawieszenia w prawach członka
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 3 osób
(na wniosek osób zainteresowanych, których prośba o zawieszenie z datą wsteczną nie została uwzględniona)
UCHWAŁA NR 30/1-4/R/2012
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 29.02.2012r.
w sprawie zawieszenia w prawach członka
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 4 osób
(na skutek nie uiszczania okręgowych składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 mies.)
UCHWAŁA NR 31/1-8/R/2012
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 29.02.2012r.
w sprawie zawieszenia w prawach członka
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 8 osób
(na skutek nie uiszczania okręgowych i krajowych składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 mies.)
UCHWAŁA NR 32/1/R/2012
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 29.02.2012r.
w sprawie skreślenia z listy członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 1 osoby
(na wniosek osoby zainteresowanej)
UCHWAŁA NR 33/1/R/2012
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 29.02.2012r.
w sprawie skreślenia z listy członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 1 osoby
(której członkostwo ustało na skutek śmierci)

UCHWAŁA NR 34/1-5/R/2012
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 29.02.2012r.
w sprawie skreślenia z listy członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 5 osób
(na skutek nie uiszczania okręgowych składek członkowskich przez okres dłuższy niż 12 mies.)
UCHWAŁA NR 35/1-12/R/2012
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 29.02.2012r.
w sprawie skreślenia z listy członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 12 osób
(na skutek nie uiszczania okręgowych i krajowych składek członkowskich przez okres dłuższy niż 12 mies.)
UCHWAŁA NR 36/1/R/2012
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 29.02.2012r.
w sprawie uchylenia uchwały nr 6/11/R/2011 z dnia 31.01.2012r. dot. zawieszenia w prawach członka
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 1 osoby
UCHWAŁA NR 37/R/2012
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 29.03.2012 r.
w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium Rady DOIIB
dotyczących przyznania zapomóg losowych Członkom DOIIB.
UCHWAŁA NR 38/R/2012
Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 29.03.2012 r.
w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady DOIIB za rok 2011.
§1
Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa przyjmuje Sprawozdanie Rady DOIIB za rok
2011.
§2
Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 38/R/2012
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY
DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
za okres : 1 stycznia – 31 grudnia 2011 r.
A. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
W okresie sprawozdawczym Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa pracowała w 30
osobowym składzie.
W styczniu 2011r. została zmieniona struktura Prezydium Rady co spowodowało zmiany zakresu
odpowiedzialności jej członków. Podczas X Zjazdu DOIIB w kwietniu 2011 zmienił się skład osobowy Rady tj. w
miejsce Jacka Oszytko który uzupełnił skład OKK, został wybrany Jan Czupajłło.
Po powyższych zmianach skład Rady DOIIB przedstawia się następująco:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Przewodniczący Rady:
Z-ca Przewodniczącego:
Z-ca Przewodniczącego:
Z-ca Przewodniczącego:
Z-ca Przewodniczącego:
Z-ca Przewodniczącego:
Sekretarz

dr hab. inż. Eugeniusz Hotała
mgr inż. Grażyna Kaczyńska
mgr inż. Andrzej Kudła
inż. Aleksander Nowak
mgr inż. Tadeusz Olichwer
dr inż. Andrzej Pawłowski
mgr inż. Anita Fokczyńska

8. Skarbnik
9. Członek Prezydium Rady:
10. Członek Prezydium Rady:
11. Członek Prezydium Rady:
12. Członek Prezydium Rady:
13. Członek Rady:
14. Członek Rady:
15. Członek Rady:
16. Członek Rady:
17. Członek Rady:
18. Członek Rady:
19. Członek Rady:
20. Członek Rady:
21. Członek Rady:
22. Członek Rady:
23. Członek Rady:
24. Członek Rady:
25. Członek Rady:
26. Członek Rady:
27. Członek Rady:
28. Członek Rady:
29. Członek Rady:
30. Członek Rady:

mgr inż. Janusz Szczepański
mgr inż. Adrian Ciejak
mgr inż. Adam Dobrucki
mgr inż. Kazimierz Haznar
mgr inż. Jakub Pisarek
mgr inż. Teresa Bilińska
mgr inż. Rainer Bulla
inż. Tadeusz Ceglarek
dr inż. Jan Czupajłło
inż. Zbigniew Gacek
inż. Marcin Grelewski
mgr inż. Wiesława Grzelka-Wyppych
mgr inż. Daniel Jarząbek
mgr inż. Jacek Jasiński
mgr inż. Zbigniew Kiliszek
mgr inż. Andrzej Kochan
mgr inż. Włodzimierz Lewowski
mgr inż. Danuta Paginowska
dr hab. inż. Krzysztof Parylak
mgr inż. Barbara Pawnuk
inż. Tadeusz Ponisz
mgr inż. Roma Rybiańska
mgr inż. Piotr Zwoździak

ZAKRESY ODPOWIEDZIALNOŚCI CZŁONKÓW PREZYDIUM RADY DOIIB

L.p.

Funkcja

1.

Przewodniczący Rady

2.

3.

4.

5.

Z-ca Przewodniczącego

Z-ca Przewodniczącego

Z-ca Przewodniczącego

Z-ca Przewodniczącego

Nazwisko i imię
członka Prezydium
Rady
Dr hab. inż.
Eugeniusz Hotała

inż. Aleksander Nowak

mgr inż.
Tadeusz Olichwer

mgr inż. Andrzej Kudła

dr inż.
Andrzej Pawłowski

Zakres odpowiedzialności

Zadania statutowe i regulaminowe
Koordynacja współpracy między organami
DOIIB, koordynacja i nadzór nad pracami
komisji i zespołów Rady, przewodniczenie
Kapitule
Konkursu
„Inżynier
Roku”,
organizacja Zjazdów DOIIB, zastępowanie
Przewodniczącego Rady w razie jego dłuższej
nieobecności.
Pomoc losowa członkom DOIIB, współpraca
ze stowarzyszeniami naukowo-technicznymi,
nadzór nad programami ubezpieczeniowymi
i „bankiem informacji o pracy”, współpraca
z
Zespołem
Prawno-Regulaminowym,
współpraca z Izbą Krajową.
Współpraca z wydziałami architektury i
budownictwa
oraz PINB
w
zakresie
interpretacji przepisów prawa budowlanego,
koordynacja spraw związanych z eksploatacją
i utrzymaniem budynku siedziby DOIIB i
nieruchomości „Wzgórze Marty” w Przesiece,
wyposażenie biura.
Współpraca
z
zagranicą,
usługi
transgraniczne, współpraca z uczelniami w
sprawie
programów
nauczania,
organizowanie doskonalenia zawodowego
członków DOIIB, szkolenia i konferencje,

wydawanie czasopisma DOIIB, zastępowanie
Przewodniczącego Rady w ra-zie jego
dłuższej nieobecności.
Pomoc w tworzeniu i organizacji działalności
Obwodowych
Zespołów
Członkowskich
DOIIB, organizacja imprez integracyjnych
i promujących DOIIB, opieka nad zawartością
merytoryczną strony internetowej.

6.

Z-ca Przewodniczącego

mgr inż.
Grażyna Kaczyńska

7.

Skarbnik

mgr inż.
Janusz Szczepański

Zadania regulaminowe i statutowe

8.

Sekretarz

mgr inż.
Anita Fokczyńska

Zadania regulaminowe i statutowe

9.

Członek Prezydium

10.

Członkowie Prezydium

mgr inż. Jakub Pisarek

pozostali

Koordynacja utrzymania i rozbudowy strony
internetowej DOIIB + zadania regulaminowe

Zadania regulaminowe i statutowe

W roku 2011 Rada zebrała się na posiedzeniach 6 razy w dniach: 13 stycznia, 7 i 21 marca, 9 czerwca, 5
września i 15 grudnia.
Działające w imieniu Rady DOIIB Składy Orzekające ds. indywidualnych zebrały się 12 razy, a składy orzekające
ds. członków transgranicznych 6 razy.
W roku 2011 Rada DOIIB podjęła 218 uchwał.
Średnia frekwencja Członków Rady na posiedzeniach wyniosła 77%.
Prezydium Rady zebrało się 6 razy w dniach: 13 stycznia, 10 lutego, 26 kwietnia, 12 lipca, 13 października i 30
listopada. Podjęło 34 uchwały.
Średnia frekwencja Członków Prezydium Rady na posiedzeniach wyniosła 81%.
Działalność Rady wspierały zespoły i komisje powołane do realizacji określonych zadań.
Nowością było powołanie dwóch Obwodowych Zespołów Członkowskich w powiecie kamiennogórskim i
świdnickim. Cele, zasady i zakres ich działalności został określony w uch-wale Rady DOIIB nr 170/R/2010 z
16.12.2010 r.
Rok 2011 był dziesiątym rokiem działalności samorządu zawodowego. Zadania jakie postawiła sobie Rada Izby
na rok jubileuszowy miały prócz realizacji zadań statutowych wzmocnić poczucie więzi inżynierskiej członków
Izby. Rada skupiła się również na realizacji postanowień X Sprawozdawczego Zjazdu DOIIB i kontynuacji działań
rozpoczętych w roku poprzednim.
W tym zakresie między innymi prowadziła:
1.
Organizację wykonywania zadań samorządu zawodowego;
2.
Organizację pracy biura DOIIB;
3.
Aktualizację bazy danych Członków DOIIB;
4.
Wydawanie zaświadczeń, wdrożenie systemu wydawania zaświadczeń elektronicznych;
5.
Dystrybucję
informacji i prasy fachowej w tym rozbudowę strony internetowej z dostępem do
internetowego Serwisu Budowlanego on-line;
6.
Redagowanie kwartalnika DOIIB „Budownictwo Dolnośląskie”, jego publikację na stronie internetowej i
rozpowszechnianie;
7.
Organizację przedsięwzięć związanych z obchodami 10-lecia samorządu zawodowego;
8.
Organizację szkoleń dla Członków DOIIB, pomoc finansową w indywidualnym podnoszeniu kwalifikacji
zawodowych Członków Izby;
9.
Rozpatrywanie i realizację wniosków złożonych na X Zjeździe Sprawozdawczym DOIIB;
10. Coroczną ankietę wśród Członków Izby i jej analizę;

11. Współpracę z administracją rządową i samorządową, uczelniami wyższymi kształcącymi inżynierów w
zakresie budownictwa, samorządami zawodowymi inżynierów budownictwa i architektów
oraz ze
stowarzyszeniami naukowo-technicznymi;
12. Współpracę z samorządami zawodowymi budownictwa sąsiednich krajów (Niemcy, Czechy, Anglia);
13. Przyznawanie zapomóg losowych Członkom DOIIB;
14. Administrowanie budynkiem DOIIB przy ul Odrzańskiej 22 we Wrocławiu;
15. Nadzór nad stanem technicznym obiektów DOIIB w Przesiece, podejmowanie działań zmierzających do
sprzedaży nieruchomości;
16. Monitorowanie działań organów DOIIB oraz ich obsługa organizacyjna i finansowa.
ad 1.
Organizacja wykonywania zadań samorządu zawodowego
Rada pracowała jako samodzielny organ DOIIB. Realizację planów wspierały zespoły i komisje powołane
do wykonania określonych zadań.
Obsługę administracyjno-biurową organów Izby oraz zespołów i komisji prowadzili pracownicy etatowi Izby.
Działały następujące zespoły i komisje Rady DOIIB:
1.

Zespół Prawno – Regulaminowy (po rekonstrukcji 13.01.2011 r.) w składzie:
Przewodniczący:
Wiceprzewodniczący:
Członkowie:

Krzysztof Parylak
Adam Dobrucki
Tadeusz Olichwer
Teresa Bilińska
Małgorzata Mikołajewska-Janiaczyk
Wiesława Grzelka-Wyppych
Danuta Paginowska
Barbara Pawnuk
Tadeusz Ponisz
Roma Rybiańska
Janusz Szczepański
Stanisław Stojewski
Władysław Juchniewicz

Zespół pracował na podstawie zatwierdzonego regulaminu. Analizował i zaopiniował wnioski zgłoszone na
Zjeździe DOIIB oraz wskazał możliwości i sposoby ich realizacji.
Przez cały okres sprawozdawczy opiniował projekty zmian w ustawach oraz rozporządzeniach związanych z
budownictwem. Zmiany te dotyczyły:

prawa budowlanego,

samorządu zawodowego architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów,

kwalifikacji zawodowych w budownictwie,

świadectw charakterystyki energetycznej budynków,

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

termomodernizacji i remontów,

geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Zespół DOIIB na wniosek Krajowej
Komisji Prawno-Regulaminowej przygotował projekt zmiany odnośnego rozporządzenia),

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,

rekompensat dotyczących obszaru ograniczonego użytkowania dla drogi krajowej.
Wyniki prac Zespołu Prawno-Regulaminowego DOIIB przedstawiane były Komisji Prawno-Regulaminowej
PIIB.
2.

Kapituła Konkursu "Inżynier Roku dla członków DOIIB"
Przewodniczący:
Sekretarz:
Członkowie:

Aleksander Nowak
Anita Fokczyńska
Witold Baran
Grażyna Kaczyńska
Andrzej Kudła

Jan Migdał
Tadeusz Ponisz
Tadeusz Olichwer
W roku 2011 po raz pierwszy Konkurs został rozstrzygnięty. Za rok 2010 nie przyznano tytułu „Inżynier
Roku”, przyznano jedno wyróżnienie w kategorii inspektor nadzoru inwestorskiego. Otrzymała je Pani mgr
inż. Jolanta Ryszkiewicz-Borsuk w związku z realizacją w roku 2010 obiektu Galeria „Victoria” wraz z
infrastrukturą zewnętrzną w Wałbrzychu.
W minionym roku na wniosek Kapituły Konkursu, Rada DOIIB skorygowała Regulamin w zakresie terminu
zgłoszeń kandydatów do tytułu Inżynier Roku, który został wydłużony do 31 maja. Propozycję ustanowienia
Statuetki „Inżynier Roku” postanowiono rozważyć w przyszłości.
Podsumowując popularność Konkursu wśród Członków Izby trzeba stwierdzić małe nim zainteresowanie.
Mając na uwadze rozpropagowanie idei wyróżniania najlepszych spośród nas, Izba wystosowała pisma do
inwestorów wielu budów na terenie województwa, zachęcając ich do zgłaszania kandydatów w kolejnej edycji
Konkursu.
Regulamin Konkursu opublikowany został na stronie www.dos.piib.org.pl. Ponieważ do konkursu można
zgłosić swój udział samodzielnie, zachęcano Członków DOIIB do zgłaszania siebie lub kolegów, którzy
brali udział w realizacji ciekawych obiektów budowlanych. Celem Konkursu jest promocja inżynierów oraz
osiągnięć twórców innowacyjnych rozwiązań. Jest stałe dążenie do podniesienia rangi tytułu „Inżynier Roku”
do poziomu rozpoznawalnego i pożądanego w naszym środowisku.
3.

Komisja ds. zamówień w składzie:
Przewodniczący:
Andrzej Kudła
Członkowie: Andrzej Pawłowski
Janusz Szczepański
W roku 2011 Komisja ds. zamówień pracowała zgodnie z zasadami dokonywania zakupów w PIIB. Komisja
dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty przy zakupie sprzętu komputerowego, wykonawcy adaptacji i
wyposażenia pomieszczeń biurowych w siedzibie Izby na cele archiwum dla OKK, ORAZ i OSD oraz
wykonawcy rozbiórki oficyny przy obiekcie „Wzgórze Marty” w Przesiece.
Zakupiono:
 zestawy komputerowe na wyposażenie biur za kwotę 14280 zł,
 meble na wyposażenie biura i archiwów za kwotę 22130 zł.

4.

Zespół ds. realizacji inwestycji w Przesiece w składzie:
Przewodniczący:
Członkowie:

Andrzej Kudła
Teresa Bilińska
Rainer Bulla
Zbigniew Gacek
Wiesława Grzelka-Wyppych
Andrzej Kochan
Włodzimierz Lewowski
Jacek Oszytko
Krzysztof Parylak
Andrzej Pawłowski
Tadeusz Ponisz
Janusz Szczepański
Ewa Ulicka

Przez cały rok 2011 Zespół podejmował zadania związane z utrzymaniem oraz zabezpieczeniem
nieruchomości „Wzgórze Marty” w Przesiece. Działania podjęte w tym zakresie opisane zostały w punkcie
15.
Zespół został również zobligowany do realizacji decyzji Rady z dnia 30.11.2011 r. tj. zmiany, ze względów
ekonomicznych, sposobu ochrony budynku siedziby DOIIB. Zdecydowano iż całodobową ochronę budynku
przez służby firmy ochroniarskiej należy zastąpić monitoringiem w godzinach nocnych i w dni wolne od
pracy. Zmiana sposobu ochrony musi uwzględniać konieczność udostepnienia gościom restauracji toalety
dla niepełnosprawnych znajdującej się na parterze budynku. Wiąże się to z poniesieniem nakładów na
wykonanie dodatkowych zabezpieczeń przy klatce schodowej i wejściu do windy. Zespół zaproponował

wykonanie i montaż kraty wzdłuż klatki schodowej, zakup i montaż żaluzji przed wejściem na schody i do
windy a także montaż dodatkowych czujek elektronicznych i kamer internetowych. Prezydium Rady
zatwierdziło koszt zmiany zabezpieczenia obiektu, przeznaczając na to środki w wysokości do 25,00 tys. zł.
Oszczędności wynikające ze zmiany sposobu ochrony obiektu powinny zrekompensować ten wydatek w
okresie 5-ciu miesięcy. Realizacja zmiany sposobu zabezpieczenia budynku nastąpi w roku 2012.
5.

Zespół ds. współpracy z zagranicą w składzie:
Przewodniczący:
Członkowie:

Andrzej Pawłowski
Teresa Bilińska
Rainer Bulla
Anna Ficner
Prace Zespołu zostały omówione w punkcie 12 Sprawozdania.
6. Zespół ds. organizacji Dolnośląskich Dni Budownictwa 2011 w składzie:
Przewodniczący:

Eugeniusz Hotała

Członkowie:

Aleksander Nowak
Grażyna Kaczyńska
Anita Fokczyńska
Andrzej Pawłowski
Janusz Szczepański
Jakub Pisarek
Wiesława Grzelka-Wyppych

Zgodnie z postanowieniem Rady, obchody Dolnośląskich Dni Budownictwa 2011 składać się miały z
następujących części:
 Forum Inżynierskiego,
 Centralnej Uroczystości we Wrocławiu, połączonej z obchodami X-lecia DOIIB organizowanej we
współpracy z PZITB O/Wrocław,
 innych imprez
i przedsięwzięć, organizowanych wspólnie z uczelniami, stowarzyszeniami
naukowo-technicznymi oraz innymi izbami krajowymi lub zagranicznymi.
Realizacja powyższych zadań omówiona jest w dalszej części sprawozdania.
7.

Zespół Organizacyjny XI Zjazdu Sprawozdawczego DOIIB w 2012 r. w składzie:
Przewodniczący:
Przewodniczący:

Aleksander Nowak
Tadeusz Olichwer (od 13.01.2011, w związku z usprawiedliwioną nieobecnością I.
Przewodniczącego Zespołu Organizacyjnego)
Członkowie:
Anita Fokczyńska
Danuta Paginowska
Roma Rybiańska
Barbara Pawnuk
Małgorzata Czajkowska
Zespół pracuje zgodnie z terminarzem działań przygotowawczych przyjętych przez Radę Izby. Zadania
Zespołu to przede wszystkim opracowanie dokumentów zjazdowych, w tym mandatu, regulaminu,
porządku obrad, zaproszenia, druków zgłoszeń wniosku i zgłoszenia do dyskusji. To również opracowanie
projektów uchwał zjazdowych, a także zabezpieczenie organizacyjne przedsięwzięcia tj. rezerwacja sali,
zapewnienie stenogramu, elektronicznego głosowania, ustalenie listy gości, przygotowanie zaproszeń itp.
Prace Zespołu trwają.
8.

Komisja Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego Członków DOIIB w składzie:
Przewodniczący:
Członkowie:

Andrzej Pawłowski
Anita Fokczyńska
Wiesława Grzelka-Wyppych
Grażyna Kaczyńska

Włodzimierz Lewowski
Tadeusz Olichwer
Danuta Paginowska
Roma Rybiańska
Piotr Zwoździak
Okręgowa Komisja Doskonalenia Zawodowego współpracowała z Komisją Krajową. Na forum Komisji
Krajowej dyskutowane były sprawy związane z dotarciem z ofertą szkoleń do jak najszerszej rzeszy
członków, wymieniane były informacje dotyczące tematyki kształcenia i najlepiej ocenianych prelegentów.
Podjęto pierwsze próby organizowania łatwo dostępnych dla wszystkich członków szkoleń z wykorzystaniem
możliwości internetu tj. szkolenia on-line, e-learning i dostępu do materiałów szkoleniowych w
dowolnym czasie.
Omawiana była budząca kontrowersje tematyka obowiązkowości szkoleń.
Podobne działania czynione były w Izbie Dolnośląskiej. Izba za ważne uznała starania, aby po wyposażeniu
w sprzęt i specjalistyczne oprogramowanie stopniowo upowszechniać kształcenie na odległość przez
internet, zachowując również tradycyjne metody prowadzenia szkoleń.
9.

Obwodowe Zespoły Członkowskie DOIIB:
Uchwala Rady nr 170/R/2010 z końca 2010 r. dała możliwość tworzenia Obwodowych Zespołów
Członkowskich, jako zespołów pomocniczych Rady DOIIB, które szczególnie w obwodach wyborczych
oddalonych od siedziby DOIIB mogły podejmować działania na rzecz naszego samorządu zawodowego i
jego członków.
W roku 2011 zostały powołane dwa Obwodowe Zespoły Członkowskie.
Zespoły powołano na wnioski złożone przez delegatów okręgowych:
OZC-1/8/S w obwodzie wyborczym nr 8 – powiat Kamienna Góra, o charakterze stałym, powołany
07.03.2011. Zespół liczy 21 członków, a przewodniczy mu Włodzimierz Lewowski, delegat okręgowy I, II i III
kadencji;
OZC-2/21/S w obwodzie wyborczym nr 21 – świdnickim, o charakterze stałym, powołany 09.06.2011. Zespół
liczy 4 osoby, a przewodniczy mu Daniel Jarząbek, delegat okręgowy II i III kadencji.
W roku 2011 działania zespołów skoncentrowały się na organizacji spotkań szkoleniowo-integracyjnych,
które wpisały się w obchody X-lecia samorządu zawodowego. Więcej o spotkaniach w dalszej części
sprawozdania.

10. Składy Orzekające ds. indywidualnych członków DOIIB:
W okresie sprawozdawczym pracowały trzyosobowe Składy Orzekające w składzie:
Przewodnicząca:
Grażyna Kaczyńska
Członkowie:
Wiesława Grzelka-Wyppych
Roma Rybiańska
Anita Fokczyńska – członek uzupełniający.
Rozpatrzono:
 443 wnioski o wpis do izby
 165 wniosków o przywrócenie członkostwa
 266 wniosków o zawieszenie członkostwa
 20 wniosków o skreślenie
Z powodu nieopłacenia składek członkowskich:
 zawieszono 178 osób (zaległość składkowa dłuższa niż 6 mies.)
 skreślono 152 osoby (zaległość składkowa dłuższa niż 12 mies.)
11. Składy Orzekające ds. członków transgranicznych DOIIB:
Powołano trzyosobowy Skład Orzekający w składzie:
Przewodniczący:
Andrzej Pawłowski
Członkowie:
Wiesława Grzelka-Wyppych
Rainer Bulla

Skład Orzekający rozpatrywał sprawy tymczasowego wpisu na listę członków izby obywateli Unii
Europejskiej zamierzających świadczyć usługi transgraniczne na terenie województwa dolnośląskiego. O
tymczasowy wpis do DOIIB występowali inżynierowie
z zagranicy zainteresowani realizacją na terenie
naszego województwa pojedynczych kontraktów i zleceń, które nie maja charakteru działalności ciągłej –
stałego świadczenia usług w dziedzinie budownictwa na terenie Polski. W roku 2011 r. złożono 19
wniosków, dokonano 17 wpisów, dwa wymagające uzupełnienia czekają na rozstrzygnięcie. Wnioski
złożyło 6 Czechów, 5 Francuzów, 3 Słowaków, 2 Niemców, 1 Hiszpan, 1 Austriak i 1 Polak z
zagranicy. Jedenaście z nich dotyczyło kierowania budową a osiem projektowania. Przeważała specjalność
drogowa – 7 wniosków, po 3 wnioski ze specjalności konstrukcyjno-budowlanej, kolejowej i instalacyjnej.
12. Rada Programowa czasopisma DOIIB „Budownictwo Dolnośląskie”
Radę Programową czasopisma tworzyli:
Przewodniczący:
dr hab. inż. Eugeniusz Hotala, prof. PWr.
Członkowie:
prof. dr hab. inż. Jan Biliszczuk
prof. dr inż. Kazimierz Czapliński
dr inż. Andrzej Pawłowski
mgr inż. Agnieszka Środek
Czasopismo „Budownictwo Dolnośląskie” zostało omówione w punkcie 6 sprawozdania.
Z inicjatywy Rady DOIIB oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej, jako organów uprawnionych uchwałą nr 20/07
podjętej przez VI Krajowy Zjazd PIIB, rozpatrzono wnioski i przyznano Odznaki Honorowe PIIB.
W roku 2011 złotymi odznakami zostali odznaczeni:
 mgr inż. Tadeusz Olichwer
 prof. dr inż. Kazimierz Czapliński
 dr inż. Andrzej Pawłowski
Srebrnymi odznakami zostali odznaczeni:
 inż. Jerzy Chorąży
 mgr inż. Zbigniew Szurlej
 inż. Antoni Pobihon
 mgr inż. Janusz Superson
 mgr inż. Tadeusz Kowalski
 inż. Wiesława Grzelka-Wyppych
 dr inż. Leszek Krawczyk
 mgr inż. Stanisław Kapelski
 dr inż. Marian Persona
 prof. dr hab. inż. Antoni Biegus
 dr inż. Jan Czupajłło.
Przedstawiciele DOIIB pracowali również w organach i komisjach Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w
Warszawie.
Byli to:
 Eugeniusz Hotała
- Członek Krajowej Rady PIIB,
 Aleksander Nowak
- Członek Krajowej Rady PIIB,
 Tadeusz Olichwer
- Członek Prezydium Krajowej Rady PIIB,
 Zofia Zwierzchowska
- Członek Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej (od 17.06.2011)
 Roma Rybiańska
- Sekretarz Krajowego Sądu Dyscyplinarnego,
 Janusz Szczepański
- Członek Komisji Wnioskowej Krajowej Rady PIIB,
 Andrzej Pawłowski
- Członek Komisji Ustawicznego Kształcenia przy KR PIIB,
 Krzysztof Parylak
- Członek Komisji Prawno-Regulaminowej PIIB.

ad 2.
Organizacja pracy biura DOIIB
W biurze DOIIB na dzień 31 grudnia 2011 r. zatrudnionych było 11 etatowych pracowników:

Kierownik Biura – 1 etat

Główny Specjalista – 1 etat (obsługa Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej)

Specjalista – 3 etaty (obsługa Członków Izby – 2 osoby, obsługa Ośrodka Informacji i Szkoleń – 1 osoba)

Główna Księgowa – 3/4 etatu

Asystent Księgowy – 1 etat

Asystent OROZ i OSD – 1 i 3/5 etatu

Radca Prawny – 1/2 etatu (obsługa wszystkich organów DOIIB i 2x w tygodniu dyżury w celu
nieodpłatnego udzielania porad Członkom Izby)

Specjalista ds. administrowania obiektem DOIIB – 4/5 etatu.
Tak jak w latach ubiegłych w oparciu o umowę zlecenie współpracował z Radą DOIIB Biegły Rewident Księgowy.
Obsługę prawną, bez zmian wobec roku 2010, prowadził zatrudniony w Izbie radca prawny oraz dwie
kancelarie prawne wspomagające prace organów Izby, z którymi DOIIB podpisała umowy zlecenia.
Biura DOIIB, bez zmian, czynne były codziennie od 8:00 do 16:00, a w środy od 9:00 do 17:00.
ad 3.
Aktualizacja bazy danych Członków DOIIB
Baza danych Członków DOIIB była w sposób ciągły modyfikowana i uzupełniana.
Na dzień 31 grudnia 2011 r. rejestr członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa obejmował
14976 kartotek.
Liczba ta obejmuje:
 10036 osób z czynnym członkostwem
 1272 osoby z zawieszonym członkostwem, z których 1133 osoby złożyły wniosek o zawieszenie a 139osób
zostało zawieszonych na skutek zaległości składkowych
 3668 osób skreślonych, w tym: 350 osób skreślonych na wniosek zainteresowanych, 3051 osób skreślonych
z powodu zaległości składkowych, 267 osób, których członkostwo ustało z powodu śmierci.
Powyższe zestawienie nie zawiera wpisów transgranicznych, których w roku 2011 dokonano 17.
ad 4.
Wydawanie zaświadczeń, wdrożenie systemu wydawania zaświadczeń elektronicznych
W roku sprawozdawczym biuro DOIIB wydało 11868 zaświadczeń o przynależności do Izby, ważnych na okres 6
lub 12 miesięcy, wysłało 1359 przypomnień o braku bieżących składek.
Tak jak w latach ubiegłych, zaświadczenia potwierdzające członkostwo w Izbie i posiadanie obowiązkowego
ubezpieczenia OC wystawiane były w dniu zaksięgowania składek na indywidualnych kontach i wysyłane do
Członków Izby listami poleconymi dwa razy w tygodniu.
Wraz z zaświadczeniami Członkowie otrzymali Karty członkowskie ważne na rok kalendarzowy. Wykaz miejsc, w
których karty uprawniały do korzystania z preferencyjnych warunków zamieszony był na stronie internetowej Izby,
w strefie dostępnej po zalogowaniu.
Wdrożono system samodzielnego pozyskiwania przez Członków Izby zaświadczeń w wersji elektronicznej.
Zaświadczenia o przynależności do Izby można pobrać ze strony internetowej PIIB.
ad 5.
Dystrybucja informacji i prasy fachowej w tym rozbudowa strony internetowej z dostępem do
internetowego Serwisu Budowlanego on-line
Jak w latach ubiegłych Izba wysyłała do Członków czasopisma branżowe. Zmianie uległ sposób ich dystrybucja
– od II kwartału 2011 r. czasopisma wysłano tylko do tych osób, które w odpowiedzi na wysłaną do Członków
DOIIB ankietę z 2010 r. zadeklarowały chęć ich otrzymywania. Liczba osób, którym czasopisma wysyłano
znacznie spadła.
W roku 2011 wysłano:

Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
- 666 egz.

Drogownictwo
- 1139 egz.

Gaz, Woda i Technika Sanitarna
- 2019 egz.

Gospodarka Wodna
- 118 egz.







INPE
Inżynieria i Budownictwo
Materiały Budowlane
Przegląd Budowlany
Przegląd Telekomunikacyjny

Od II kwartału ubiegłego roku katalog czasopism,
Zgodnie ze zgłoszeniami Członków zakupiono:

Inżynieria Morska i Geotechnika

Przegląd Komunikacyjny

Spektrum biuletyn SEP

Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie

Wiadomości Naftowe i Gazownicze

Wiadomości Projektanta Budownictwa

-

1915 egz.
2352 egz.
416 egz.
6476 egz.
67 egz.

z którego można było wybrać tytuł poszerzono o 6 pozycji.
-

27 egz.
2 egz.
165 egz.
52 egz.
27 egz.
14 egz.

Bez zmian funkcjonowało w DOIIB komputerowe stanowisko informacji technicznej dla Członków Izby z
dostępem do internetu. Na bieżąco aktualizowane były programy: LEX, Serwis Budowlany, Biblioteka Norm. Z
zasobów norm w 2011 roku skorzystały 94 osoby.
Końcem 2010 r. zostało podpisane Porozumienie o współpracy z Polskim Związkiem Inżynierów i Techników
Budownictwa Odział we Wrocławiu, na mocy którego Członkowie DOIIB mogli bezpłatnie korzystać z zasobów
bibliotecznych Ośrodka Informacji Budownictwa i Szkoleń PZITB. Z tej możliwości Członkowie Izby skorzystali 76
razy.
Strona internetowa DOIIB była na bieżąco uzupełniana i rozbudowywana. W wydzielonej strefie dostępnej dla
Członków DOIIB można było zalogować się do programu Serwis Budowlany on-line. Licencja na ten program
została przedłużona na kolejny rok.
Publikowane były materiały ze szkoleń organizowanych przez DOIIB. Na bieżąco podawane były aktualne
informacje i komunikaty, informacje dotyczące szkoleń, posiedzeń Rady i spraw dotyczących działań Izby.
Ważnym elementem na stronie były ogłoszenia ofert pracy zgłaszanych do Izby.
Swoje zakładki na stronie internetowej miały organy Izby tj. Okręgowa Rad DOIIB, Okręgowa Komisja
Kwalifikacyjna, Okręgowa Komisja Rewizyjna, Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej i Okręgowy
Sąd Dyscyplinarny.
Na stronie zostało opublikowane elektroniczne wydanie nr 2 i 3 czasopisma DOIIB pt. „Budownictwo
Dolnośląskie. Planuje się jego dalsze cykliczne wydawanie.
Liczba adresów, na które wysyłane są mailowe informacje dot. szkoleń wzrosła do ponad 1700 pozycji. Baza
powstała i stale się powiększa przez wpisanie się zainteresowanych otrzymywaniem „newslettera”.
ad 6.
Redagowanie kwartalnika DOIIB „Budownictwo Dolnośląskie”, jego publikacja na stronie internetowej i
rozpowszechnianie
Czasopismo „Budownictwo Dolnośląskie”, którego pierwszy numer ukazał się w wersji elektronicznej w roku
2010, w minionym roku ukazał się jako kwartalnik w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu.
Rada Programowa została wymieniona w pierwszej części Sprawozdania.
Redakcję tworzyli: Redaktor naczelna Agnieszka Środek i Redaktor prowadzący Mateusz Myślicki. Do
współpracy zapraszani byli inżynierowie, których doświadczenia zawodowe
i standardy etyczne znajdują
aprobatę w społeczności zawodowej. Zespół odpowiedzialny za wydawanie czasopisma stawiał sobie za priorytet
publikację materiałów dobrych merytorycznie i warsztatowo, poruszających ciekawe zagadnienia techniczne i
ważne problemy środowiska.
Prócz wersji elektronicznej dostępnej na naszej stronie internetowej, zdecydowano o ograniczonej ilości druku
czasopisma, które było dystrybuowane na terenie Dolnego Śląska do Powiatowych Inspektorów Nadzoru
Budowlanego, Wydziałów Budownictwa i Architektury w Starostwach Powiatowych, okręgowych izb budownictwa
na terenie Polski, uczelni wyższych Dolnego Śląska kształcących inżynierów kierunków budowlanych a także
innych osób związanych z naszym środowiskiem.
Jednym z ważnych celów czasopisma „Budownictwo Dolnośląskie” jest promocja osiągnięć zawodowych
dolnośląskich inżynierów budownictwa oraz promocja zabytkowej i współczesnej sztuki budowlanej na Dolnym
Śląsku.

ad 7.
Organizacja przedsięwzięć związanych z obchodami 10-lecia samorządu zawodowego
Samorząd zawodowy inżynierów budownictwa został powołany ustawą z 15 grudnia 2000 r.
W roku 2002 odbył się I Krajowy Zjazd PIIB, na którym uchwalono Statut PIIB, przyjęto zasady gospodarki
finansowej oraz wytyczne do działania Izby.
Rok 2011 rozpoczął więc 10-lecie działania samorządu zawodowego. Obchody jubileuszu wpisane zostały w
program Dolnośląskich Dni Budownictwa 2011.
W Auli Politechniki Wrocławskiej w dniu 07.10.2011 zorganizowano Centralną Uroczystość Dolnośląskich Dni
Budownictwa 2011 połączoną z obchodami X-lecia DOIIB. Patronat nad przedsięwzięciem objął Rektora
Politechniki Wrocławskiej a współorganizatorem był Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa
Oddział Wrocław. Podczas uroczystości wręczono przyznane przez PZITB wyróżnienia i odznaczenia, podano
rozstrzygnięcie Konkursu Inżynier Roku DOIIB oraz Konkursu na najlepszą pracę dyplomową Wydziału
Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej. Uroczystość zakończyła się uroczystym
koncertem.
W obchody jubileuszu włączyły się działania Obwodowych Zespołów Członkowskich oraz innych
zorganizowanych grup Członków Izby w powiatach. Zorganizowane przez nie spotkania szkoleniowo-integracyjne
zostały wymienione w punkcie 8, w tabeli „Zestawienie szkoleń DOIIB w roku 2011”.
Chronologicznie były to:

7.09.2011 r.
– szkolenie podczas Forum Inżynierskiego 2011 w Polanicy Zdroju,

21-22.10.2011
- spotkanie szkoleniowo-integracyjne w Polanicy Zdroju,

27.10.2011 r.
- spotkanie szkoleniowo-integracyjne w Legnicy,

04.11.2011 r.
- seminarium „Inżynier środowiska: wyzwania, odpowiedzialność,
Perspektywy,

05.11.2011 r.
- spotkanie szkoleniowo-integracyjne w Świdnicy
(zorganizowane przez OZC-2/21/S),

18.11.2011 r.
- spotkanie szkoleniowo-integracyjne w Krzeszowie
(zorganizowane przez OZC-1/8/S).
Organizacja przedsięwzięć jubileuszowych będzie kontynuowana w roku 2012.
ad 8.
Organizacja szkoleń dla Członków DOIIB, pomoc finansowa w indywidualnym podnoszeniu kwalifikacji
zawodowych Członków Izby
W roku 2011 DOIIB dla swoich Członków zorganizowała 24 szkolenia.
Ogółem w szkoleniach organizowanych przez Izbę wzięło udział 1241 członków DOIIB.
W szkoleniach brali również udział zainteresowani studenci.

1

2

Tytuł szkolenia

Zasady nowej klasyfikacji
gruntów zalecanej przez
Eurokod 7

Projektowanie konstrukcji

Prowadzący

dr inż. Maciej
Hawrysz

mgr inż. Piotr

Ilość
uczestników
(członków DOIIB)

LP

Liczba godzin

ZESTAWIENIE SZKOLEŃ DOIIB W ROKU 2011

Data

Miejsce

14.01.11

Wałbrzych

4

7

19.01.11

Jelenia Góra

4

14

28.01.11

Wrocław (II)

4

16

11.02.11

Wrocław (III)

4

12

26.01.11

Wrocław

4

53

3

4

budowlanych, nasypów, murów
oporowych oraz stromych skarp
z zasadami doboru
geosyntetyków.

Jermołowicz

Systemy ochrony budowli jakość od piwnicy aż po dach.

dr inż. Mariusz
Jackiewicz

Granice energooszczędności
czyli racjonalne budownictwo

mgr inż. Jerzy
Żurawski

prof.dr hab. inż.
Jan Biliszczuk
mgr Ewa KarkutŻabińska
mgr inż.
Jerzy Żurawski
mgr inż. Danuta
Paginowska
dr inż. Mariusz
Jackiewicz

5

Szkolenie w ramach Targów
Budownictwa TARBUD 2011

6

Szkolenie w ramach Targów
ELEKTROTECHNIKA 2011

7

Zagospodarowania gruntów pod
przyszłe inwestycje

8

Awarie i uszkodzenia konstrukcji
nasypów drogowych, skarp i
wykopów oraz zboczy
mgr inż. Piotr
naturalnych z wbudowanymi
Jermołowicz
geosyntetykami w aspekcie
błędów projektowych i
wykonawczych

9

Szkolenie z zakresu korzystania
z programu Wolters-Kluwer
(ABC Serwis)

mgr Dorota Dorska
(Wolters Kluwer)

mgr Monika Sakal

10

Wybrane zagadnienia
oświetlenia drogowego
(Szkolenie organizowane przez
SEP, dofiansowane przez
DOIIB)

11

Ochrona odgromowa obiektów
budowlanych
dr hab. inż.
(Szkolenie zorganizowane przez
Andrzej Sowa
SEP, dofinansowane przez
DOIIB)

mgr inż. Stanisław
Pieniążek
mgr inż. Ireneusz
Frąckowiak

27.01.11

Świdnica

4

17

28.01.11

Legnica

4

33

22.02.11

Wrocław

5

30

14.03.11

Legnica

6

16

15.03.11

Wałbrzych

6

9

16.03.11

Wrocław

6

33

17.03.11

Jelenia Góra

6

13

18.03.11

Wrocław

5

19

23-25.03.11

Warszawa

33

30

20.04.11

on-line

2

brak
danych

11.05.11

Wrocław

4

36

12.05.11

Świdnica

4

13

13.05.11

Legnica

4

21

11.05.11

Wrocław

1

6

12.05.11

Świdnica

1

13

13.05.11

Legnica

1

21

26.05.11

Wrocław

4

33

09.06.11

Wrocław

4

53

12

Wybrane zagadnienia
oświetlenia drogowego.
Normatywy i unijna strategia
efektywności. Technologia LED.

mgr inż.
Stanisław Pieniążek

14.06.11

Jelenia Góra

4

19

15.06.11

Legnica

4

9

15-17.06.11

Wrocław

4

28

13

Szkolenie w ramach
XII Miedzynarodowej Konferencji
"Konstrukcje metalowe-Wrocław
2011"
(konferencja zorganizowana
przez Politechnikę Wrocławską,
dofinansowana przez DOIIB)

14

Zarządzanie projektem
inwestycji budowlanej

mgr inż. Jan Lech
Zioberski

21.06.11

on-line

2

brak
danych

15

Seminarium szkoleniowe z
zakresu budownictwa:
1. Organizacja działalności
DOIIB
2. Utrzymanie obiektów
budowlanych w świetle rozdziału
VI ustawy Prawo budowlane –
obowiązki właścicieli i
zarządców
3. Zmiany w ustawie z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane.
Obiekty, na które wymagane jest
pozwolenie na budowę lub
zgłoszenie
4. Utrzymanie obiektów
zabytkowych wraz z
pozyskiwaniem środków
zewnętrznych
5. Odpowiedzialność zawodowa
osób pełniących samodzielne
funkcje techniczne w
budownictwie
6. Bezpieczeństwo na budowie

dr hab. inż.
Eugeniusz Hotała
mgr Agnieszka
Znamiec
mgr inż. arch. Jacek
Miller
mgr Barbara
Obelinda
dr Agnieszka
Łuszpak-Zając
mgr Zdzisław
Kowalski

21.06.11

Ząbkowice Śl.

5

47

16

Szkolenie w ramach Forum
Inżynierskiego:
1) Odpowiedzialność zawodowa
i cywilna inżyniera budownictwa
2) Postępowanie poprzedzające
rozpoczęcie robót budowlanych
3) Budowa i oddanie do użytku
obiektów budowlanych
4)Katastrofy budowlane
5) Opinie dot. zakresu
uprawnień budowlanych typowe wnioski i zapytania
kierowane do DOIIB

mgr inż. arch. Jacek
Miller
mgr Jan Spychała
mgr Marek Stalski
mgr Krzysztof Zając

07.09.11

Polanica Zdrój

5

73

20-21.10.11

Wrocław

9

8

17

Szkolenie w ramach
XXII Konferencji NaukowoTechnicznej "Postęp Techniczny
w Wodociągach"
(Konferencja organizowana

przez Oddział Dolnośląski
PZITS, dofinansowana przez
DOIIB)

18

X-lecie DOIIB
Spotkanie szkoleniowointegracyjne członków obwodu
kłodzkiego i ząbkowickiego
1. Rola uczestników procesu
budowlanego w rozwoju
gospodarczym regionu
2. Uzgadnianie dokumentacji
projektowej w zakresie
zgodności z wymogami ochrony
przeciwpożarowej – wybrane
problemy
3. Ochrona przeciwpożarowa w
budownictwie
4. Wybrane pojęcia, definicje i
symbole stosowane w
najważniejszych przepisach i
normach z zakresu ochrony
przeciwpożarowej

mgr inż. arch. Jacek
Miller
mgr inż. Mariusz
Sobecki
mł. bryg. mgr inż.
Tomasz Szyszka
kpt. inż. Marcin
Kosiński

21-22.10.11

Polanica Zdrój

7,5

64

19

X-lecie DOIIB
Spotkanie szkoleniowointegracyjne członków obwodu
głogowskiego, legnickiego,
lubińskiego i polkowickiego
1. Projektowanie na wpływy
wstrząsów górniczych w LGOM
2. Bezpieczeństwo pracy na
budowie. Rola inżyniera

prof. dr hab. inż.
Andrzej Cholewicki
mgr inż. Jarosław
Głowacki

27.10.11

Legnica

4

90

20

X-lecie DOIIB
Seminarium szkolenie "Inżynier
środowiska: wyzwaniaodpowiedzialność-perspektywy"
1. Charakterystyka
energetyczna obiektów
budowlanych
2. Wody opadowe i ich
zagospodarowanie
3. Uwarunkowania prawne dot.
inwestycji liniowych
4. Warunki i wytyczne
projektowania i odbioru robót

dr inż. Małgorzata
Szulgowska-Zgrzywa
prof. dr hab. inż.
Janusz Łomotowski
mgr inż. arch.
Gabriel Marek
(mgr inż. Arkadiusz
Szczęśniak
mgr inż. Ryszard
Kozłowski
mgr inż. Marek
Stępniak

04.11.11

Wrocław

3

73

21

X-lecie DOIIB
Spotkanie szkoleniowointegracyjne członków obwodu
dzierżoniowskiego, świdnickiego
i wałbrzyskiego
1. Inżynier kontraktu w
procedurach FIDIC przy
inwestycjach realizowanych ze
środków Unii Europejskiej
2. Wymogi formalno-prawne i
praktyczne aspekty prowadzenia
praktyk zawodowych przez
inżynierów budownictwa dla
osób ubiegających się o
uzyskanie uprawnień
budowlanych
3. Wybrane zagadnienia
postępowania poprzedzającego
rozpoczęcie robót budowlanych,
prowadzonego przez organ
administracji architektonicznobudowlanej na bazie
problematyki występującej w
obszarze działania Starosty
Świdnickiego
4. Wybrana problematyka
postępowań przy procedurach
zakończenia budowy, udzielenia
zgody na użytkowanie obiektów

22

Ubezpieczenie w budowlanym
procesie inwestycyjnym ze
szczególnym uwzględnieniem
odpowiedzialności cywilnej
inżynierów budownictwa

mgr inż. Jan Lech
Zioberski
mgr inż. Piotr
Zwoździak
mgr inż. Andrzej
Hryciuk
mgr inż. Antoni
Pobihon
mgr inż. Jarosław
Szpeniuk

05.11.2011

Świdnica

08.11.11

Wrocław

09.11.11

Legnica

mgr Marek Szmaj

2,5

57

39
18
4,5

10.11.11

Wałbrzych

14

14.11.11

Jelenia Góra

12

23

X-lecie DOIIB
Spotkanie szkoleniowointegracyjne członków obwodu
kamiennogórskiego:
1.Umowy o roboty budowlane w
świetle obowiązujących
przepisów prawa
2. Umowy FIDIC
3. Zakończenie procesu
inwestycyjnego w świetle ustawy
Prawo budowlane

mgr Ewa Rudnicka
mgr inż. Włodzimierz
Lewowski
mgr inż. Adrian
Ciejak

18.11.11

Krzeszów

4

59

24

Wycieczka techniczna na
Stadion Miejski we Wrocławiu.
Wybrane aspekty realizacji
obiektu.

dr inż. Jan Czupajłło
mgr inż. Bronisław
Marciniszyn
mgr Piotr Książek
mgr inż.

09.12.11

Wrocław

3

137

Σ

1245

Rada DOIIB wspierała organizację i udział Członków Izby w konferencjach naukowo – technicznych
dofinansowując te przedsięwzięcia po wcześniejszych indywidualnych analizach złożonych wniosków.

LISTA KONFERENCJI I SMINARIOW DOFINANSOWANYCH PRZEZ DOIIB W 2011 R.

Miejsce i data

Kwota
dofinansowania
w PLN

L.p.

Nazwa konferencji

Główny
Organizator

1.

Szkolenie "Prawo budowlane w
terenie"

Politechnika
Wrocławska

Głuchołazy
15-17.04.2011

1500

2.

Wybrane zagadnienia
oświetlenia drogowego

Oddział
Wrocławski SEP

Wrocław
26.05.2011

3000

3.

Ochrona odgromowa obiektów
budowlanych

Oddział
Wrocławski SEP

Wrocław
09.06.2011

3500

4.

XII Międzynarodowa
Konferencja NaukowoTechniczna "Konstrukcje
metalowe - Wrocław 2011"

Politechnika
Wrocławska

Wrocław
15-17.06.2011

5000

5.

"Elektrotrip 2011"

Oddział
Wrocławski SEP

Szwajcaria, Niemcy
18-23.09.2011

1500

6.

XXII Konferencja NaukowoTechniczna „Postęp techniczny
w wodociągach”

Oddział
Dolnośląski PZITS

Wrocław
20-21.10.2011

3000

7.

XI Międzynarodowa
Konferencja "Infrastruktura
podziemna miast"

Politechnika
Wrocławska

Wrocław
26-27.10.2011

5000

Z dofinansowania indywidualnego skorzystały 22 osoby na łączną kwotę 9756 zł.
W grudniu 2011 r. została ustalona lista rekomendowanych konferencji w roku 2012, których organizatorzy mogą
ubiegać się o dofinansowanie przez DOIIB. Są to:
Konferencja Naukowo-Badawcza „Zbiorniki na materiały sypkie i ciecze. Kominy przemysłowe oraz obiekty
hydrotechniczne” ( 24-26.04.2012).
VIII Konferencja Naukowo-Techniczna „Budownictwo w Energetyce” (Szklarska Poręba, 15-18.05.2012).
Sympozjum „Wrocławskie Dni Mostowe 2012” (Wrocław, listopad 2012).
Konferencja „Badania materiałów budowlanych i konstrukcji inżynierskich 2012” (Karpacz, listopad 2012).
XIV Konferencja Naukowo-Techniczną „REMO – 2012”.
Inne konferencje organizowane przez ośrodki naukowe i techniczne lub inne instytucje z Dolnego Śląska
Rada podjęła również uchwałę w sprawie maksymalnej kwoty indywidualnego dofinansowania kosztów
doskonalenia zawodowego członków DOIIB w roku 2012, która wynosi 500 zł.
ad 9.
Realizacja wniosków złożonych na X Zjeździe Sprawozdawczym DOIIB
X Zjazd Sprawozdawczy DOIIB odbył się 14 kwietnia 2011 r. W obradach wzięło udział 126 Delegatów, co
stanowi 63% ilości uprawnionych i zaproszonych przedstawicieli środowiska.
W trakcie obrad Delegaci podjęli 32 uchwały. Złożyli 27 wniosków, z których 15 Zjazd przekazał do rozpatrzenia
Radzie DOIIB, 7 przekazano do rozpatrzenia na Krajowy Zjazd PIIB
a 5 wniosków Zjazd nie przyjął i nie nadał
im biegu.

Z upoważnienia Zjazdu Rada DOIIB podjęła działania dotyczące sposobu załatwienia przekazanych jej wniosków.
We wrześniu 2011 r. wszyscy wnioskodawcy zostali poinformowani o sposobie realizacji zgłoszonych wniosków
poprzez wysłanie im Uchwały Rady DOIIB nr 144/R/2011 z dn. 05.09.2011. W załączniku do tej uchwały podano
sposób realizacji zgłoszonych wniosków.
Żaden z wnioskodawców nie wniósł zastrzeżeń do tej uchwały Rady DOIIB, a więc do sposobu realizacji
wniosków.

ZESTAWIENIE WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH PRZEZ DELEGATÓW
NA X SPRAWOZDAWCZYM ZJEŹDZIE DOIIB,
SKIEROWANYCH DO ROZPATRZENIA PRZEZ RADĘ DOIIB
I DECYZJI RADY DOIIB ODNOŚNIE ICH REALIZACJI
Imię i Nazwisko
Nr mandatu

Nr
wniosku

Treść wniosku

1

Wnioskuję o zmniejszenie ilości
zastępców Przewodniczącego Rady
z 5-ciu do 2-ch w celu zmniejszenia
kosztów o ok.7500 zł/m-c.

2

3

Wnioskuję,
aby
na
stronie
internetowej DOIIB na bieżąco (po
posiedzeniach
Rady)
publikować
informację
o wykonaniu (analizy wykonania)
założonego na dany rok budżetu.
Dostępność indywidualna członków
Izby do norm.

4

Brak szkoleń branżowych w terenie
(są tylko we Wrocławiu)

5

Przekazanie
inicjatywy
"Polscy
Inżynierowie Budownictwa" "Studenci
Budownictwa" do Krajowego Zespołu
Prawno-Regulaminowego
przez
Krajowy Zjazd PIIB

6

Wystąpienie przez Zespół PrawnoRegulaminowy na Krajowy Zjazd
Delegatów KIIB w sprawie zmian
dotyczących
"UPRAWNIEŃ
BUDOWLANYCH"
Przywrócenie
uprawnień w ograniczonym zakresie
dla
Techników
Budowlanych.

8

Bank
informacji
zawodowej
gospodarczej inżynierów Izby.

Barbara Skorys

Sposób realizacji wniosku

Wniosek odrzucony

Barbara Skorys
Wniosek odrzucony

Andrzej Zawadzki

Andrzej Zawadzki

Tadeusz Ponisz

Tadeusz Ponisz

i Andrzej Dąbrowski

Wniosek jest w realizacji przez
Krajową Radę PIIB
Wniosek przyjęty do realizacji
i skierowany do Zespołu
Ustawicznego
Doskonalenia
Zawodowego DOIIB
Wniosek niejasny.
Rada DOIIB zwróci się do
wnioskodawcy
o doprecyzowanie wniosku

Wniosek w realizacji przez PIIB,
przy współpracy z Komisją
Prawno-Regulaminową PIIB

Wniosek odrzucony

10

Zmienić formę sprawozdań
z
wykonania

11

Powołać zespół
funduszy
ze

12

Zaplanować
DOIIB

16

17

18

19

21

Grażyna Musiał
budżetu

d/s pozyskiwania
środków
UE

szkolenia
w

członków
powiatach

Zobligowanie wszystkich delegatów
DOIIB do informacji w ich okręgach
wyborczych
do
informacji
o
organizowanych
przez
DOIIB
szkoleniach.
Przeprowadzenie
szkoleń w soboty lub po godzinie
16.00.
Przesuniecie tematyki szkoleń z
zagadnień
formalno-prawnych
i
projektowych
na
problemy
wykonawcze. - Proporcje w 2010 r.
100% - 0%
Prośba o szkolenie prawne - może
on-line dotyczące odpowiedzialności
finansowej inżyniera sprawującego
funkcję m.in. inspektora nadzoru na
kontraktach
m.in.
unijnych,
o
konieczności doubezpieczenia.
Materiały na zjazd sprawozdawczy
wysyłać e-mailem za potwierdzeniem
do delegatów, którzy wyrazili na to
zgodę.
Podjęcie działań celem redystrybucji
składek
poprzez
zaplanowanie
budżetów dla obwodowych zespołów
członkowskich

Wniosek odrzucony

Grażyna Musiał

Grażyna Musiał

Roma Rybiańska

Jan Czupajłło

Ryszard Rotter

Ryszard Rotter

Artur Orliński

Wniosek przyjęty do realizacji
i skierowany do Zespołu
Ustawicznego
Doskonalenia
Zawodowego DOIIB
Wniosek przyjęty do realizacji
i
skierowany do Zespołu
Ustawicznego
Doskonalenia
Zawodowego DOIIB

Wniosek odrzucony

Wniosek przyjęty do realizacji
i skierowany do Zespołu
Ustawicznego
Doskonalenia
Zawodowego DOIIB

Wniosek przyjęty do realizacji
i skierowany do Zespołu
Ustawicznego
Doskonalenia
Zawodowego DOIIB.

Wniosek odrzucony.

Wniosek odrzucony

ad 10.
Przeprowadzenie ankiety wśród Członków Izby i jej analiza
W listopadzie 2011 r. przeprowadzono ankietę wśród Członków DOIIB, która miała na celu poznanie opinii
Członków w sprawach działalności Izby oraz ich potrzeb i oczekiwań wobec Izby.
Celem ankiety było poznanie opinii Członków DOIIB w sprawach ważnych dla funkcjonowania Izby, mających
wpływ na jakość dotychczas prowadzonych oraz nowych działań, w tym szczególnie działań na rzecz
podnoszenia prestiżu i rangi zawodu inżyniera budownictwa oraz ochrony interesów zawodowych naszych
Członków. W ankiecie można było przekazać postulaty dotyczące nowych form działalności, które rada będzie
mogła uwzględnić w swoich działaniach.
Wyniki ankiety przedstawiają się następująco:

Ankieta 2011 DOIIB Listopad 2011

ANKIETA

Ilość poprawnie wypełnionych ankiet

533

Ilość rozesłanych ankiet

10055

% Ilość poprawnie wypełnionych ankiet

5,30%

Odpowiedź

1a

Czy zamierzasz dokonać uzupełniającej
prenumeraty czasopism? (T/N)

TAK

206

39%

NIE

298

56%

Brak odpowiedzi

29

5%

TAK

217

41%

NIE

275

52%

Brak odpowiedzi

41

8%

441

83%

Odpowiedź

1b

2a

Czy byłbyś zainteresowany prenumeratą
czasopisma w wersji elektronicznej? (T/N)

Jak często czytasz przesłany Ci
miesięcznik „Inżynier Budownictwa”? (1-4)

Odpowiedź
Każdy numer

Co drugi numer

49

9%

Rzadziej

40

8%

nie czytam w
ogóle

3

1%

Brak odpowiedzi

0

0%

1

7

1%

2

4

1%

3

17

3%

4

18

3%

5

68

13%

6

61

11%

7

98

18%

8

158

30%

9

17

3%

10

54

10%

Brak odpowiedzi

31

6%

Codziennie

18

3%

Raz w tygodniu

82

15%

Raz w miesiącu

197

37%

Rzadziej

149

28%

Odpowiedź

2b

Wystaw mu ocenę w skali 1-10

Odpowiedź

3a

Jak często czytasz / korzystasz z naszej
strony internetowej www.dos.piib.org.pl ?
(1-5)

Nie korzystam

79

15%

Brak odpowiedzi

8

2%

1

6

1%

2

2

0%

3

10

2%

4

13

2%

5

67

13%

6

47

9%

7

85

16%

8

98

18%

9

26

5%

10

33

6%

Brak odpowiedzi

146

27%

TAK

307

58%

NIE

131

25%

Brak odpowiedzi

95

18%

Odpowiedź

3b

Oceń stronę w skali 1-10

Odpowiedź

3c

4

Czy byłbyś zainteresowany otrzymaniem
newsletter'a z bieżącymi informacjami?
(T/N)

Jak często czytasz / korzystasz z Serwisu

Odpowiedź

Budowlanego On-Line Wolters Kluwer na
naszej stronie internetowej? (1-5)

Codziennie

12

2%

Raz w tygodniu

31

6%

Raz w miesiącu

53

10%

Rzadziej

110

21%

Nie korzystam

315

59%

Brak odpowiedzi

12

2%

TAK

129

24%

NIE

397

74%

Brak odpowiedzi

7

1%

1

10

2%

2

3

1%

3

6

1%

4

5

1%

5

23

4%

6

22

4%

7

30

6%

8

21

4%

9

8

2%

Odpowiedź

5a

Czy czytasz nasze internetowe
czasopismo „Budownictwo Dolnośląskie”
umieszczone na stronie
www.dos.piib.org.pl ? (T/N)

Odpowiedź

5b

Oceniam go w skali 1-10

10

12

2%

Brak odpowiedzi

393

74%

20%

9

2%

15%

12

2%

10%

112

21%

pozostawić bez
zmian

393

74%

Brak odpowiedzi

7

1%

Szkolenia w
terenie

193

36%

Szkolenia przez
internet

184

35%

Dostarczenie
czasopism

118

22%

Brak odpowiedzi

38

7%

Codziennie

128

24%

Raz w miesiącu

173

32%

Odpowiedź

6

Za jaką wysokością podwyżki składki
powinni głosować nasi Delegaci na Zjazdy
Krajowe PIIB? (1-4)

Odpowiedź

7

W jaki sposób DOIIB może Ci pomóc w
realizacji obowiązku ustawicznego
doskonalenia zawodowego? (1-3)

Odpowiedź

8

Jak często korzystasz z norm PN-EN? (14)

Rzadziej

201

38%

Nigdy

20

4%

Brak odpowiedzi

11

2%

Projektant

239

27%

Inspektor
nadzoru

225

26%

Kierownik
budowy

243

28%

Rzeczoznawca

52

6%

Inna

109

12%

Brak odpowiedzi

5

1%

Odpowiedź

9

Jaką pełnisz funkcję? (1-5)

ad 11.
Współpracę z administracją rządową i samorządową, uczelniami wyższymi kształcącymi inżynierów w
zakresie budownictwa, samorządami zawodowymi oraz ze stowarzyszeniami technicznymi
Kontynuowano współpracę z administracją rządową i samorządową w zakresie interpretacji zmian
wprowadzanych w prawie budowlanym i innych przepisach związanych z budownictwem.
Przewodniczący Rady DOIIB brał udział w spotkaniu organizowanym przez Ministerstwo Infrastruktury 4. Sierpnia
2011 w Krakowie nt. założeń do projektu nowego Prawa Budowlanego. W spotkaniu tym uczestniczyli wszyscy
Przewodniczący Okręgowych IIB, przedstawiciele PIIB oraz przedstawiciele Izb Architektow.
We wrześniu zorganizowano Forum Inżynierskie w Polanicy Zdroju, do udziału którego zostali zaproszeni
przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Powiatowych Inspektorów Nadzoru
Budowlanego,
Kierownicy
Wydziałów
Architektury w starostwach powiatowych Dolnego Śląska,
przedstawiciele innych izb okręgowych oraz wszyscy Delegaci DOIIB.
Uczestnikami byli liczni goście i 73 Członków Izby, wśród nich 60 delegatów na okręgowe Zjazdy DOIIB. Obrady
Forum odbyły się w dwóch sesjach. Sesja pierwsza dotyczyła odpowiedzialności zawodowej i cywilnej inżynierów
budownictwa oraz problemów interpretacji zakresu uprawnień budowlanych. Sesja druga dotyczyła zagadnień
współpracy organów administracji architektoniczno-budowlanej, nadzoru budowlanego oraz architektów i
inżynierów budownictwa w sprawnym przebiegu procesów budowlanych. W trakcie sesji odbyły się wystąpienia
przedstawicieli organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz nadzoru budowlanego. Uczestnicy Forum
brali czynny udział w obradach i dyskusji. Różne postrzeganie omawianych zagadnień i próba ujednolicenia
stanowisk potwierdziły zasadność organizacji takich spotkań.
Forum w Polanicy rozpoczęło cykl spotkań z władzami samorządowymi powiatów dolnośląskich, jakie były
kontynuowane podczas seminariów szkoleniowo-integracyjnych organizowanych w terenie przez Obwodowe
Zespoły Członkowskie oraz inne, niesformalizowane grupy Członków DOIIB. Działania te opisane zostały w
części sprawozdania dotyczącej organizacji obchodów 10-lecia samorządu zawodowego.
Rada Izby kontynuowała współpracę z uczelniami wyższymi kształcącymi inżynierów mogących, po odbyciu

właściwych praktyk, ubiegać się o uprawnienia budowlane. Wielokrotnie, na różnych płaszczyznach,
dyskutowano programy nauczania, zakres wymogów stawianych ubiegającym się o uprawnienia budowlane,
poziom wykształcenia młodych inżynierów. Działania te podejmowane były w ramach ustawowego obowiązku
Izby dotyczącego opiniowania minimalnych wymagań programowych w zakresie kształcenia zawodowego
inżynierów oraz współdziałania w doskonaleniu ich kwalifikacji zawodowych.
Z inicjatywy DOIIB odbyło 7.10.2011 r. się spotkanie przedstawicieli Izb Inżynierów Grupy Wyszehradzkiej V-4,
Prezesa PIIB, Rektora Politechniki Wrocławskiej oraz Dziekanów Wydziałów Budowlanych z Politechniki
Wrocławskiej i Uniwersytetu Przyrodniczego, którego celem była wymiana poglądów na temat minimalnych
wymagań odnośnie programach nauczania na studiach I i II stopnia.
Mając na uwadze stałe podnoszenie tego poziomu, na szkolenia organizowane dla Członków DOIIB zapraszani
byli, w ramach wolnych miejsc, studenci zainteresowani tematami szkoleń.
Do współpracy w zakresie wspólnych działań i szkoleń Rada Izby zapraszała branżowe Stowarzyszenia
Techniczne zrzeszone w NOT a także Dolnośląską Okręgową Izę Architektów. W wykazie szkoleń przedstawiono
tematy i nazwiska wykładowców - ekspertów różnych specjalności. Izba wspierała również szkolenia branżowe,
organizowane przez stowarzyszenia. Podtrzymywany był stały kontakt ze stowarzyszeniami technicznymi NOT
zrzeszającymi inżynierów i techników poszczególnych specjalności budowlanych.
Członkom Izby udzielano wsparcia finansowego w przypadku szkoleń organizowanych przez instytucje
zewnętrzne.
Osobnego omówienia wymaga promowanie przez DOIIB autorów najlepszych prac dyplomowych obronionych
przez młodych inżynierów.
Konkurs „Constructor Temporis Futuri” na najlepsze prace dyplomowe, który po raz pierwszy został rozstrzygnięty
w roku 2006 na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej, w roku 2011 został
poszerzony o Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej.
Na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego PWr. laureatami zostali:
 mgr inż. Krzysztof Szum
- nagroda
 mgr inż. Łucja Chamów
- nagroda
 mgr inż. Marcin Rutkowski
- nagroda
 mgr inż. Krzysztof Sojka
- wyróżnienie
 inż. Piotr Jabłoński
- wyróżnienie
Na Wydziale Inżynierii Środowiska PWr. laureatami zostali:
 mgr inż. Marika Malewska
- nagroda
 mgr inż. Michał Potyrała
- nagroda
 mgr inż. Grażyna Gładysiewicz - wyróżnienie
Jak w latach ubiegłych, również najlepsi absolwenci Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu otrzymali dyplomy uznania za interesującą pracę dyplomową.
Byli to:
 mgr inż. Wioletta Kołodziej
 mgr inż. Bartosz Hałajko
 mgr inż. Piotr Wojciechowski.
Idea wyróżniania przez Izbę absolwentów uczelni technicznych wpisuje się w pozytywny obraz samorządu
zawodowego inżynierów budownictwa w całym środowisku inżynierskim.
ad 12.
Współpraca z samorządami zawodowymi budownictwa sąsiednich krajów
DOIIB utrzymywała ciągły kontakt z zaprzyjaźnionymi izbami zagranicznymi. W 2011 r. podczas X Zjazdu
gościliśmy przedstawicieli Czeskiej Izby Uprawnionych Inżynierów Budownictwa z Hradec Kralove, którą
reprezentowali inż. Jiří Otčenášek i inż. Jiří Hájek. Wrześniową „Galę” z okazji Dnia Budowlanych w Auli
Politechniki Wrocławskiej zaszczycili swą obecnością Prezydent Brandenburskiej Izby Inżynierów inż. dypl.
Wieland Sommer, Dyrektor Biura dr inż. Wulff Wulsten oraz Prezydent Bawarskiej Izby Inżynierów Budownictwa
dr inż. Heinrich Schroeter. Przedstawiciele naszej Izby byli obecni na uroczystym spotkaniu Izby Bawarskiej, na
które tradycyjnie przyjeżdżają zaproszeni reprezentanci niemieckich izb z poszczególnych landów oraz liczni
goście z izb zagranicznych. Byliśmy obecni również na dorocznym spotkaniu w Izbie Brandenburskiej. Po raz
pierwszy zostały nawiązane również kontakty z jedną z angielskich izb inżynierów (CIBSE - the Chartered
Institution of Building Services Engineers - Licencjonowany Związek Inżynierów Instalacji Budowlanych).
W październiku 2011 r. przedstawiciele DOIIB brali udział w obradach Grupy Wyszehradzkiej, w której skład
wchodzą naukowcy i przedstawiciele elit zawodowych Czech, Słowacji, Polski i Węgier.

Wszystkie spotkania z przedstawicielami zawodów budowlanych, zwłaszcza w reprezentantami zagranicznych
izb budownictwa miały na celu wymianę informacji oraz doświadczeń, które mogą z powodzeniem być
wykorzystane w Polsce. Celowi takiemu służyła również regularna wymiana czasopism i biuletynów wydawane
przez poszczególne izby krajowe i regionalne.
ad 13.
Przyznawanie zapomóg losowych Członkom DOIIB
Zgodnie z zatwierdzonym przez Radę DOIIB Regulaminem przyznawania pomocy losowej, uaktualnianym na
początku każdego roku, w 2011 r. pozytywnie rozpatrzono 47 wniosków i wypłacono zapomogi na łączną
kwotę 64.420 zł, z czego 33 osobom po śmierci członka DOIIB – łącznie 37620 zł. Każdy z wniosków był
udokumentowany i szczegółowo analizowany przez Prezydium Rady.
ad 14.
Administrowanie budynkiem DOIIB przy ul. Odrzańskiej 22 we Wrocławiu
Budynek siedziby DOIIB stale utrzymywany był w stanie dobrej sprawności technicznej. Na bieżąco prowadzone
były przeglądy okresowe budynku DOIIB. Stosownie do potrzeb usuwane były awarie. W roku 2011 raz wystąpiła
awaria instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej oraz centralnego ogrzewania i raz awaria (pęknięcie) przewodu
ciepłej wody cyrkulacyjnej.
Ze względu na wyczerpanie się możliwości lokalowych dla archiwizowania dokumentów OKK oraz OSD i OROZ,
w grudniu 2010 roku została podjęta decyzja o zmianie przeznaczenia dwóch pomieszczeń biurowych na
archiwum zakładowe. Zrealizowany został plan z 2010 roku zmiany sposobu użytkowania dotychczas
wynajmowanego pomieszczenia biurowego na III piętrze budynku. Pokój włączono do zasobów biura i była w nim
realizowana działalność statutowa Izby. Kosztem 75 tys. zł wykonano prace modernizacyjne polegające na
wymianie nawierzchni podłóg z wykładziny na panele podłogowe, przebudowy instalacji elektrycznej i sygnalizacji
p. pożarowej oraz na wykonaniu regałów. W efekcie uzyskano 260 mb. regałów co umożliwi archiwizowanie
dokumentów przez kolejnych 10 lat działalności Izby. Prace zostały zakończone w kwietniu 2011 r.
W dalszym ciągu część gastronomiczna na parterze i w piwnicy obiektu była wynajmowana PPUiH HERKULES
Sp. z o.o. Prowadzona w niej restauracja „Globetrotter” oferowała Członkom DOIIB okazującym się „Kartą
członkowską” rabat w wysokości 15%.
ad 15.
Dbałość o stan techniczny obiektów DOIIB w Przesiece, podjęcie działań zmierzających do sprzedaży
nieruchomości
X Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy DOIIB z dnia 14-04-2011r przyjął informację o braku uzasadnienia
ekonomicznego dla podjęcia prac związanych z remontem i modernizacją obiektów będących własnością DOIIB
położonych w Przesiece przy ul. Karkonoskiej 26 i uchwałą nr 31/Z/2011 zalecił zbycie tej nieruchomości.
Warunki, tryb i termin zbycia nieruchomości w Przesiece określiła uchwała nr 99/R/2011 z dnia 09-06-2011r
Okręgowej Rady DOIIB. Na tej podstawie został opracowany komunikat o ofercie sprzedaży nieruchomości, który
został umieszczony na stronie internetowej DOIIB oraz internetowych portalach sprzedaży nieruchomości. W
odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęło kilkanaście zapytań, jednak po zapoznaniu się z ceną ofertową (2 mln zł) i
przeprowadzeniu wizji lokalnej w terenie, potencjalni kupujący wycofali się z dalszych negocjacji. Niewielkie
zainteresowanie kupnem obiektu w Przesiece mogło wynikać z faktu znacznego spadku cen nieruchomości w
2011 r., szczególne zaś z dużej ilości ofert sprzedaży budynków o podobnej do obiektu DOIIB kubaturze
i przeznaczeniu. Wobec powyższego, w ocenie Zespołu, należy przeprowadzić ponowną analizę oczekiwań
finansowych DOIIB lub poczekać z decyzją o sprzedaży do czasu polepszenia się koniunktury na rynku
nieruchomości, a w tym czasie szukać alternatywnych rozwiązań.
Realizując ustalenia Rady DOIIB z dnia 05-09-2011r została podjęta decyzja o konieczności rozbiórki budynku
oficyny ze względu na jej zły stan techniczny (już od chwili zakupu nieruchomości), zagrażający zawaleniem
obiektu. Po zgłoszeniu rozbiórki do Starosty Jeleniogórskiego, został przeprowadzony konkurs ofert na
wykonanie prac rozbiórkowych, uporządkowanie terenu i utylizację odpadów. Prace zostały zrealizowane w
październiku 2011 r. Koszty prac wyniosły 45,5 tys. zł brutto. Koszty stałe obsługi obiektu w 2011 r. wyniosły
11,3 tys. zł. Stwierdzić należy, że nieruchomość w Przesiece była właściwie zabezpieczona i chroniona.
ad 16.
Monitorowanie działań organów DOIIB oraz ich obsługa organizacyjna i finansowa
Rada DOIIB na bieżąco była informowana o działaniach wszystkich organów Izby, które w roku 2010
wykonywały swoje statutowe obowiązki.

Każdy organ DOIIB tj.:

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej,

Okręgowy Sąd Dyscyplinarny,

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna,

Komisja Rewizyjna DOIIB
opracował odrębne sprawozdanie ze swojej działalności za rok 2011.
Rada DOIIB zapewniła organizacyjne i finansowe warunki działania tych organów.

B. SPRAWOZDANIE FINANSOWE RADY DOIIB ZA ROK 2011
Wykonanie budżetu DOIIB w roku 2011 było zbliżone do wcześniej zaplanowanych kwot. Na podstawie
wyników finansowych za 10 miesięcy w budżecie wprowadzono drobne zmiany dostosowując niektóre pozycje do
ekstrapolowanych wartości spodziewanych na koniec roku. Po stronie przychodów zapisano 3 571,4 tys. zł, przy
czym przychody okazały się o 3,5 % większe od planowanych, chociaż nie osiągnęły tego samego poziomu,
co w roku 2010. Poziom zaplanowanych kosztów to 3 468 tys. przy czym koszty zrealizowane były o 2,9%
mniejsze. Rok zamknął się dodatnim wynikiem finansowym, który w ujęciu budżetowym wyniósł 331,4 tys. zł.
Podstawowy źródłem wpływów do budżetu są składki członkowskie. Niestety nie została osiągnięta
zakładana na początku roku liczba 10 100 czynnych członków DOIIB (wg stanu na dzień 31.12.2011 było to
10036 osób), dlatego ta pozycja budżetu została zrealizowana w 97 %. O 20 % mniejsze od preliminowanych
były wpływy z tytułu wpisowego; przychody z tytułu procedury kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej były większe od
zaplanowanych o ponad 38% . W dziedzinie działalności gospodarczej w roku 2011 osiągnięte przychody były
znacznie większe od zaplanowanych i zostały zrealizowane w ponad 200 %. Inne przychody, np. dotyczące
interpretacji uprawnień dla podmiotów gospodarczych, reklamy itp. nie mają charakteru stałego i są trudne do
dokładnego zaplanowania.
Koszty administracyjne to nieco ponad ¼ wszystkich kosztów i były one o 15,8 % niższe od
preliminowanych. Ponad połowę z nich stanowią wynagrodzenia, ZUS i inne świadczenia, które były niższe do
założeń budżetowych o 16,7%. O 13,3 % niższe były koszty usług obcych. Natomiast pozostałe pozycje – zużycie
materiałów oraz pozostałe koszty były odpowiednio mniejsze o 8 i 28,5 % od planowanych.
Większa intensywność działań Izby w tym powołanie nowych komisji oraz częstsze spotkania Rady,
natężenie pracy poszczególnych organów związana była z niewielkim przekroczeniem kosztów statutowych (o
3,9%).
Wyższe od planowanych wydatki dotyczą przede wszystkim tych organów, w których liczba
rozpatrywanych spraw jest trudna do precyzyjnego określenia (OSD, OROZ, OKK). W przypadku OKK koszty
były wprawdzie większe, ale zostały one zrównoważone przez większe przychody z tytułu opłat za procedury
kwalifikacyjne. Koszty działań na rzecz członków w roku 2011 były nieco niższe w stosunku do roku
poprzedniego, choć działalność ta została znacznie zintensyfikowana. Największą część tych kosztów stanowiły
biuletyny i czasopisma prenumerowane raz na kwartał (przekroczenie założonych środków o 4,6%). Jednak w
wyniku przeprowadzonej ankiety, w której członkowie Izby deklarowali chęć otrzymywania wybranych
czasopism, nastąpiło znaczne obniżenie kosztów prenumeraty czasopism w stosunku do roku poprzedniego.
W przypadku pozostałych kosztów zanotowano niewielki wzrost wydatkowanych środków (o 2,6%) w
stosunku do wartości założonych w budżecie. W założonych wielkościach zmieściły się koszty pomocy losowej i
Zjazdu. Koszty działalności gospodarczej były niższe od zaplanowanych o 11,8 %. W kosztach działalności
gospodarczej mieści się kwota
85,1 tys. zł,
która stanowi
amortyzację wcześniejszych inwestycji
związanych z nieruchomością oraz wyposażeniem restauracji i nie wiąże się z wydatkowaniem środków
pieniężnych w danym roku.
Fundusz zapasowy, którego wielkość skorygowano w momencie wprowadzania zmian do budżetu nie
został wykorzystany.
Rok 2011 zamknął się dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 331,4 tys. zł, a wiec o ok. 5 %
wyższym od roku 2010. W wyniku finansowym nie były uwzględnione, wydzielone w osobnej pozycji odsetki od
wkładów bankowych, które w roku 2011 przyniosły 96,2 tys. zł przychodu.
Gospodarka finansowa DOIIB była na bieżąco kontrolowana przez biegłego księgowego. Po
zakończeniu roku obrachunkowego został sporządzony przez niego bilans przedstawiający sytuację majątkową i
finansową izby w roku 2011. Z bilansem, który z uwagi na objętość nie jest powielany w większej ilości
egzemplarzy, można się zapoznać w biurze DOIIB lub podczas Zjazdu. W ujęciu bilansowym zysk netto w roku
2011 wyniósł 379 356,09 zł.

ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2011
( w tys. zł)
Budżet
planowany

Budżet
wykonany

%
wykonania
budżetu

A. PRZYCHODY

3 571,4

3 697,6

103,5%

1. Składki członkowskie

3 030,0

2 938,2

97,0%

55,0

44,0

80,0%

421,4

582,4

138,2%

POZYCJE BUDŻETOWE

2. Wpisowe
3. Procedura kwalifikacyjna
4. Kary członków

2,0

5. Pozostałe usługi - działalność gospodarcza

65,0

131,0

201,5%

3 468,00

3 366,2

97,1%

1 073,0

903,0

84,2%

1. Wynagrodzenia, ZUS i inne świadczenia

580,0

483,1

83,3%

2. Usługi obce

370,0

320,7

86,7%

3. Zużycie materiałów i energii

55,0

50,6

92,0%

4. Pozostałe koszty

68,0

48,6

71,5%

2 230,0

2 317,7

103,9%

1 089,0

1 138,5

104,5%

a) Koszty działalności OKR

60,0

61,0

101,7%

b) Koszty działalności OSD

157,0

169,3

107,8%

c) Koszty działalności OROZ

205,0

216,9

105,8%

d) Koszty działalności OKK

667,0

691,3

103,6%

B. KOSZTY
I. KOSZTY ADMINISTRACYJNE

II. KOSZTY STATUTOWE (z funduszem
zapasowym)
1. Koszty bieżącej działalności organów

- w tym koszt

procedur kwalifikacyjnych

383,3

- koszty bieżącej działalności OKK

307,9

2. Koszty bieżącej działalności Rady (wszystkie)

340,0

359,3

105,7%

3. Działania na rzecz Członków

611,0

631,1

103,3%

a) seminaria i szkolenia

145,0

146,4

101,0%

b) biuletyny i czasopisma

340,0

355,5

104,6%

c) pozostałe wydatki

126,0

129,3

102,6%

4. Fundusz pomocy losowej

65,0

64,4

99,1%

5. Okręgowy Zjazd Delegatów

50,0

49,4

98,8%

75,0

75,0

100,0%

0,0

0,0

0,0%

6. Współpraca ze stowarzyszeniami,
uczelniami, zagranicą i innymi organizacjami
7. Fundusz zapasowy (rezerwa)

III. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
C. WYNIK = Przychody - koszty (A-B)

165,0

145,5

88,2%

103,40

331,40

320,5%

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
DO ANALIZY WYKONANIA BUDŻETU DOIIB ZA ROK 2011
1.

Działalność statutowa organów DOIIB

Okręgowa Rada (dane w tys. zł)

Rodzaj kosztów

359,3
275,7
22,5
0,4
16,6
9,1

Udział %
100,0%
76,7%
6,3%
0,1%
4,6%
2,5%

6,6
6,8

1,8%
1,9%

21,6

6,0%

216,9

Udział %
100,0%

30,9
8,4
55,6
18,5

14,2%
3,9%
25,6%
8,5%

9,9
8,4
40,2

4,6%
3,9%
18,5%

4,3

2,0%

15,8

7,3%

7,6
2,7
14,6

3,5%
1,2%
6,8%

Kwota

Koszty ogółem
ryczałty funkcyjnych
ryczałty za posiedzenia
prace godzinowe
delegacje
posiedzenia (catering)
koszty utrzymania
powierzchnia do
rozliczenia, utrzymania (media, sprzątanie i inne)
i amortyzacji 22,5 m2 amortyzacja
inne (m.in. nagrody dla
studentów, art. pożywcze,
wyposażenie)
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej (dane w tys. zł)

Rodzaj kosztów
Koszty ogółem
ryczałt
Przewodniczącego
ryczałty za posiedzenia
prace godzinowe
delegacje
koszty utrzymania
(media, sprzątanie i inne)

powierzchnia do
rozliczenia,
utrzymania i
amortyzacji 34,55 m2

amortyzacja
pracownik etatowy
usługi (poczta,
telefony,LEX itp.)
szkolenia członków
organu
inne (przebudowa
archiwum, art. biurowe,
spozywcze,
wyposażenie)
usługi prawne
koszty OROZ innych Izb

Kwota

Okręgowy Sąd Dyscyplinarny (dane w tys. zł)

Rodzaj kosztów

169,2
30,9
18,1
15,9

Udział %
100,0%
18,2%
10,7%
9,4%

9,9
8,4
37,1

5,9%
4,9%
21,9%

4,3
17,5

2,5%
10,4%

11,2

6,6%

15,9

9,4%

61,0
30,9
6,8
1,7
10,7

Udział %
100,0%
50,6%
11,2%
2,7%
17,6%

4,8
3,7
2,4

7,9%
6,1%
3,9%

383,3
281,4
14,4
2,8

Udział %
100,00%
73,40%
3,75%
0,74%

64,3
2,5
17,9

16,78%
0,66%
4,66%

Kwota

Koszty ogółem
ryczałt Przewodniczącego
ryczałty za posiedzenia
delegacje
powierzchnia do
koszty utrzymania
rozliczenia, utrzymania (media, sprzątanie i inne)
i amortyzacji 34,55 m2
amortyzacja
pracownik etatowy
usługi (poczta, telefony
itp.)
szkolenia członków OSD
inne (przebudowa
archiwum, art. Biurowe,
spożywcze)
umowy cywilno-prawne z
ZUS
Okręgowa Komisja Rewizyjna (dane w tys. zł)

Rodzaj kosztów

Kwota

Koszty ogółem

powierzchnia do
rozliczenia i
utrzymania i
amortyzacji 16,5 m2

ryczałt Przewodniczącej
ryczałty za posiedzenia
prace godzinowe
delegacje
koszty utrzymania
(media, sprzątanie i inne)
amortyzacja
inne

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna – nadawanie uprawnień (dane w tys. zł)

Rodzaj kosztów
Koszty ogółem
wynagrodzenia KK i KE
prace godzinowe
delegacje
umowy cywilno-prawne z
ZUS
inne (mat. biurowe, normy)
wynajem sal

Kwota

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna – działalność bieżąca (dane w tys. zł)

Rodzaj kosztów
Koszty ogółem
powierzchnia do
rozliczenia i
utrzymania i
amortyzacji 102,5 m2

ryczałty funkcyjnych
ryczałty za posiedzenia
delegacje
koszty utrzymania
(media, sprzątanie i inne)
amortyzacja
pracownicy etatowi
usługi (poczta, telefony,
LEX, prenumeraty itp.)
szkolenia członków
organu
inne (przebudowa
archiwum, art. biurowe,
spożywcze, wyposażenie)

2.

307,9
60,9
11,8
4,6

Udział %
100,0%
19,8%
3,8%
1,5%

28,9
25,0
115,9

9,4%
8,1%
37,7%

14,8

4,8%

12,7

4,1%

33,3

10,8%

Kwota

Dane dodatkowe
2.1. Bezpośrednie działania na rzecz członków (dane w tys. zł)
a) Prowadzona działalność szkoleniowa – organizacja 40 szkoleń dla
członków, dofinansowanie udziału członków w konferencjach
oraz szkoleniach zewnętrznych
b) Prenumerata czasopism technicznych i branżowych
c) Pozostałe koszty – m.in. udostępnienie Serwisu Budowlanego
Wolters Kluwer, udostępnienie serwisu PKN, obsługa administracyjna
działań na rzecz członków, utrzymanie pokoju gościnnego
Łączne koszty (poz. 2.1)

146,35
355,46

129,26
631,07

2.2. Współpraca ze stowarzyszeniami, uczelniami, zagranicą oraz innymi organizacjami
a) Koszty organizacji corocznego Forum Inżynierskiego DOIIB
37,0
b) Współpraca ze stowarzyszeniami
5,0
c) Organizacja Dni Budownictwa we współpracy z Politechniką Wrocławską
oraz wrocławskim oddziałem PZITB
24,8
d) Współpraca z zagranicznymi organizacjami zrzeszającymi inżynierów
budownictwa
5,0
e) Pozostałe koszty, m.in. współpraca z Politechniką Wrocławską oraz spotkania z przedstawicielami
innych Izb Okręgowych
3,2
Łączne koszty (poz. 2.2)
75,0

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2012
Projekt budżetu na rok 2012 bierze pod uwagę doświadczenia wynikające z analizy przychodów i kosztów roku
poprzedniego oraz przewidywane zmiany w okresie planowania. Przygotowany dokument jest zgodny z
zasadami gospodarki finansowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, które są aktualizowane podczas każdego
Krajowego Zjazdu PIIB.
Podstawą budżetu DOIIB są przychody ze składek członkowskich. Kierując się doświadczeniem z lat
poprzednich z ostrożnością założono, że w roku 2012 liczba czynnych członków Izby, tzn. opłacających na
bieżąco składki, wyniesie 9700. Ostatecznie przyjęto, że 400 osób wniesie opłaty wpisowe.
Drugą bardzo ważną pozycją przychodów są opłaty za postępowanie kwalifikacyjne o nadanie uprawnień
budowlanych. W budżecie przyjęto liczbę 360 kandydatów, starających o uprawnienia budowlane, zakładając
przy tym opłaty w wysokości 1500 zł od 1 kandydata..

Przychody z działalności gospodarczej, których zasadniczym źródłem jest wynajem powierzchni gastronomicznej,
ustalono na poziomie 120 tys. zł.
Przychody z depozytów bankowych umieszczone są w osobnej pozycji. Przy oprocentowaniu na poziomie 5 % i
średniej wielkości zdeponowanych kwot możemy spodziewać się odsetek rzędu 80 tys. zł. Wielkość depozytów
bankowych będzie zależała od sposobu zarządzania lokatami, co może istotnie wpływać na wielkość tych
przychodów na koniec roku.
Przewiduje się sumaryczny wzrost kosztów o ok. 2 %. W przypadku kosztów administracyjnych zaplanowane
koszty są niższe w porównaniu z rokiem 2011. Wynika to przede wszystkim z dokonanej w latach
poprzednich wymiany sprzętu komputerowego i innych niezbędnych narzędzi pracy. Ponadto nie przewiduje
się bardzo znaczących zmian w strukturze zatrudnienia.
Na podstawie przeprowadzonych analiz kosztów ponoszonych w latach ubiegłych jest możliwość racjonalizacji
wydatków, dlatego też w budżetach poszczególnych organów DOIIB zakłada się zmniejszenie kosztów w
stosunku do roku 2011.
Koszty funkcjonowania Rady DOIIB pozostawiono na niezmienionym poziomie, pomimo planowanej zwiększonej
aktywności w różnych obszarach działalności.
Wzrost kosztów przewiduje się w grupie kosztów związanych z bezpośrednimi działaniami Rady na rzecz
członków Izby. Tutaj największą pozycję stanowi prenumerata czasopism. Jednakże w tym roku kwota ta
została znacznie obniżona po przeprowadzonej ankiecie wśród członków DOIIB i związanego z tą ankietą
mniejszą liczbą wysyłanych dodatkowych czasopism.
Dwa razy większe koszty zaplanowano na pozostałe działania na rzecz członków. Ma to związek z działaniami
Obwodowych Zespołów Członkowskich, a także planowanym wdrożeniem powszechnego dostępu do szkoleń
internetowych.
W razie potrzeby zwiększenia kosztów działania na rzecz członków będzie można skorzystać z rezerwy
budżetowej wynoszącej 100 tys. zł.
Koszty Okręgowego Zjazdu DOIIB zaplanowano w wysokości 60 tys. zł, biorąc pod uwagę, że jest to tylko zjazd
sprawozdawczy i nie będzie zebrań wyborczych w obwodach.
Budżet przygotowano w ujęciu księgowym, co ułatwia potem bieżący nadzór nad jego realizacją. Przyjęta forma
opracowania oznacza, że część kosztów to amortyzacja budynków i wyposażenia, które wchodzą w skład
kosztów, chociaż nie zawsze wiążą się z bieżącym wydatkowaniem środków.

A.

Projekt Budżetu 2012 - PRZYCHODY

WYSZCZEGÓLNIENIE

Lp.

PRZYCHODY
1 Składki 9700*25zł*12 miesięcy
2 Wpisowe 400*100zł
3 Procedura kwalifikacyjna

360x1500 zł

4 Pozostałe usługi/działalność gospodarcza

Kwota
Struktura
w tys. zł w budżecie
(2012)
2012

3610,0

100,00%

2910,0

80,61%

40,0

1,11%

540,0

14,96%

120,0

3,32%

Projekt budżetu 2012 - GRUPOWANIE
WYDATKÓW

B.

WYSZCZEGÓLNIENIE

Lp.

KOSZTY
Koszty administracyjne

I.

1 Wynagrodzenia, ZUS i inne świadczenia
2

Usługi obce (czynsze, łączność, informatyczne, księgowe, bankowe,
pozostałe)

Kwota
Struktura
w tys. zł w budżecie
(2012)
2012

3560,0
1055,0

100,00%

580,0

54,98%

350,0

33,18%

3

Zużycie materiałów i energii (materiały biurowe i eksploatacyjne,
energia, wyposażenie, wydawnictwa, pozostałe)

50,0

4,74%

60,0

5,69%

15,0

1,42%

2340,0

100,00%

990,0

42,31%

OKR

60,0

2,56%

OSD

150,0

6,41%

ORZOZ

180,0

7,69%

OKK

600,0

25,64%

340,0

14,53%

4 Pozostałe koszty (amortyzacja, podróże służbowe, ubezpieczenia, inne
koszty)
5 Koszty związane z budynkiem w Przesiece

II.

Koszty statutowe
Koszty bieżącej działalności organów, z podziałem na organy (wszystkie
1
koszty związane z działaniem organów)

2 Koszty bieżącej działalności Rady (wszystkie koszty związane z
działaniem Rady)
3 Działania na rzecz członków - suma 3a + 3b + 3c

III.

700,0

29,91%

a seminaria i szkolenia
b biuletyny i czasopisma

150,0

6,41%

300,0

12,82%

c pozostałe wydatki
4 Fundusz pomocy losowej

250,0

10,68%

60,0

2,56%

60,0

2,56%

90,0
100,00
165,0
165,0

3,85%
4,27%
100,00%

5 Okręg. Zjazd Delegat.
6 Współpraca z innymi organizacjami, współpraca z zagranicą
7 Fundusz zapasowy
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Koszty związane z najmem, inne koszty działalności gospodarczej

C

WYNIK=PRZYCHODY-KOSZTY

D

DANE UZUPEŁNIAJĄCE

50,0

1 Odsetki od wkładów bankowych

80,0

Szanowni Państwo
Podczas obrad XI Zjazdu sprawozdawczego DOIIB minie połowa trzeciej kadencji działalności samorządu
zawodowego inżynierów budownictwa. Rok 2011 był okresem dużej aktywności Rady Izby w wielu ważnych
obszarach i okresem twórczej dyskusji nad różnymi aktualnymi wyzwaniami, stojącymi przed społecznością
inżynierów budownictwa.
Szczególnym polem dużej aktywności Rady DOIIB była szeroko rozwijana bezpośrednia działalność statutowa na
rzecz wszystkich członków. Jednym z ważnych

elementów tej działalności były bezpośrednie spotkania

szkoleniowo-integracyjne członków Rady z członkami DOIIB w licznych obwodach wyborczych, którymi są
powiaty. Spotkania te zainaugurowane zostały jako pożyteczna forma obchodów X-lecia działalności naszej
Dolnośląskiej Izby i będą one kontynuowane jako stały element działalności

Rady

w kolejnych latach.

Bezpośrednia działalność Izby na rzecz członków i stała komunikacja Rady Izby z naszymi członkami
realizowana jest też poprzez powoływane Obwodowe Zespoły Członkowskie. W roku 2011 w dwóch powiatach
(kamiennogórskim i świdnickim) powstały pierwsze Obwodowe Zespoły Członkowskie, których działalność w
zakresie tworzenia możliwości podnoszenia kwalifikacji, integracji oraz indywidualnej aktywności samych
członków Izby, jest nie do przecenienia.
W roku 2011 wydawane było przez DOIIB elektroniczne czasopisma „Budownictwo Dolnośląskie”, które dobrze
służy naszej społeczności inżynierów budownictwa. Staje się ono liczącym czasopismem technicznym w branży

budowlanej na Dolnym Śląsku i jest chętnie czytane przez członków PIIB w całej Polsce. Głównym zadaniem
tego czasopisma jest promocja dolnośląskich inżynierów budownictwa i ich dokonań zawodowych oraz
prezentacja najciekawszych obiektów budowlanych Dolnego Śląska.
Poprawie komunikacji Rady oraz pozostałych organów DOIIB z członkami Dolnośląskiej Izby służy strona
internetowa, którą co miesiąc odwiedza już ponad 20 tyś. osób. Jej zawartość będzie nadal wzbogacana i
uaktualniana, szczególnie w dziale szkoleń przez internet. Rozpoczęte w roku 2011 intensywne przygotowania do
rozpoczęcia takich szkoleń powinny w najbliższym czasie przynieść wymierne efekty.
W obecnej kadencji jednym z

priorytetów działań Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa jest dbałość o

intensywne podnoszenie kwalifikacji zawodowych inżynierów budownictwa. Jest to ustawowe zadanie naszej
Izby. W naszej Dolnośląskiej Izbie działa Komisja Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego, a dobre wyniki jej
pracy są zauważane przez wielu naszych członków. Zwiększa się wyraźnie ilość i jakość prowadzonych szkoleń,
a wdrożenie szkoleń przez internet rozpocznie nowy etap powszechnego dostępu do szkoleń o różnorodnej
tematyce. Nie ulega wątpliwości, że dyskutowane obecnie projekty krajowych regulacji w zakresie
obowiązkowości podnoszenia kwalifikacji przez wszystkich członków Izby i indywidualnej rejestracji odbytych
szkoleń wejdą niedługo w życie. Są to więc poważne organizacyjne i finansowe wyzwania dla naszej
Dolnośląskiej Izby.
Reprezentowanie i ochrona interesów zawodowych członków była realizowana przez Radę DOIIB w różnych
formach. Szczególną rolę w tej działalności ma praca Zespołu Prawno-Regulaminowego przy opiniowaniu
różnych aktów prawnych z dziedziny budownictwa, która w roku 2011 była bardzo intensywna. W najbliższym
czasie czekają nasze środowisko bardzo trudne zadania przy opiniowaniu zmian wielu

aktów prawnych i

szczegółowych przepisów z dziedziny budownictwa. Trzeba mieć nadzieję, że wspólnie wypracowane opinie
całego naszego środowiska inżynierów budownictwa i architektów będą poważnie brane pod uwagę przez
instytucje tworzące prawo.
Dobre rezultaty przynoszą nasze działania w zakresie kontaktów z Dolnośląskim Wojewódzkim Inspektorem
Nadzoru Budowlanego, Powiatowymi Inspektorami Nadzoru Budowlanego oraz Kierownikami Wydziałów
Architektury i Budownictwa w starostwach powiatowych Dolnego Śląska. Zapoczątkowana przed kilkoma laty
dobra współpraca Dolnośląskiej Izby z tymi instytucjami, w celu wspólnego ustalania interpretacji przepisów
prawa z dziedziny budownictwa, powinna być kontynuowana. Współpraca ta rozszerzona została w minionym
roku o nowe elementy, którymi są prowadzone wspólnie seminaria szkoleniowe dla naszych członków. W
organizacji tych przedsięwzięć uczestniczą aktywnie dziekani, pracownicy i studenci wydziałów wrocławskich
uczelni związanych z budownictwem, władze i członkowie stowarzyszeń naukowo-technicznych oraz
kierownictwo i członkowie Dolnośląskiej Izby Architektów. Tworzymy więc wytrwale solidne podstawy do integracji
całego dolnośląskiego środowiska związanego z budownictwem, aby móc wypracować i prezentować jedno
wspólne, a przez to lepiej zauważane, stanowisko w ważnych sprawach.
Współpraca z różnymi organizacjami społecznymi, samorządowymi, instytucjami państwowymi i kulturalnymi,
uczelniami oraz stowarzyszeniami naukowo-technicznymi i innymi samorządami zawodowymi przybierała
różnorodne formy.

Członkowie Prezydium Rady uczestniczyli aktywnie w wielu uroczystych i roboczych

spotkaniach z przedstawicielami tych środowisk. W roku 2011 DOIIB po raz pierwszy wzięła aktywny udział w
Międzynarodowych Targach Budownictwa TARBUD, prezentując cykl wykładów.
Współpraca Izby Dolnośląskiej z Polską Izbą Inżynierów Budownictwa oraz z innymi Izbami Okręgowymi jest
bardzo owocna i należy oczekiwać, że będzie ona nadal rozwijana. Nasi członkowie uczestniczą w pracach wielu
krajowych organów i zespołów PIIB. Postulowane m.in. w naszym środowisku zmiany w zakresie ubezpieczeń
OC członków PIIB będą poddane szczegółowym analizom przez zespół ds. możliwości powołania własnego
Towarzystwa Ubezpieczeń, do którego został zaproszony członek naszej Rady - Pan Piotr Zwoździak.
Mamy też powody do satysfakcji ze stanu współpracy z zagranicznymi izbami inżynierów budownictwa. W

kolejnych numerach czasopisma „Budownictwo Dolnośląskie” prezentowana będzie ta współpraca.
Mamy nadzieję, że przekazane w sprawozdaniu dane pozwolą na dokonanie oceny działalności Rady DOIIB w
okresie minionego roku i będą stanowić dobrą podstawę do dyskusji podczas obrad XI Zjazdu Sprawozdawczego
Delegatów DOIIB. Mamy też przekonanie, że Izba Dolnośląska dobrze wykorzystała pierwsze dziesięciolecie
swojej działalności i zrealizowała podstawowe cele statutowe naszego młodego samorządu, którymi są: dbałość
o rangę i prestiż zawodu inżyniera budownictwa, reprezentowanie i ochrona interesów zawodowych członków
Izby oraz dbałość o właściwe wykonywanie zawodu przez inżynierów budownictwa – członków PIIB. Żywimy też
nadzieję na dobre perspektywy dla naszej Izby

w kolejnych latach i dziesięcioleciach.

Przewodniczący Rady

Skarbnik

Eugeniusz Hotała

Janusz Szczepański

Wrocław, 29.03.2012 r.

UCHWAŁA NR 39/1-34/R/2012
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 29.03.2012r.
w sprawie wpisu na listę członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 34 osób
UCHWAŁA NR 40/1-17/R/2012
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 29.03.2012r.
w sprawie zakończenia okresu zawieszenia w prawach członka
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 17 osób
UCHWAŁA NR 41/1-29/R/2012
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 29.03.2012r.
w sprawie zawieszenia w prawach członka
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 29 osób
(na wniosek zainteresowanych)
UCHWAŁA NR 42/1-8/R/2012
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 29.03.2012r.
w sprawie zawieszenia w prawach członka
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 8 osób
(na wniosek osób zainteresowanych, których prośba o zawieszenie z datą wsteczną nie została uwzględniona)
UCHWAŁA NR 43/1-8/R/2012
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 29.03.2012r.
w sprawie zawieszenia w prawach członka
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 8 osób
(na skutek nie uiszczania okręgowych składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 mies.)

UCHWAŁA NR 44/1/R/2012
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 29.03.2012r.
w sprawie zawieszenia w prawach członka
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 1 osoby
(na skutek nie uiszczania krajowych składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 mies.)
UCHWAŁA NR 45/1-9/R/2012
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 29.03.2012r.
w sprawie zawieszenia w prawach członka
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 9 osób
(na skutek nie uiszczania okręgowych i krajowych składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 mies.)
UCHWAŁA NR 46/1-3/R/2012
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 29.03.2012r.
w sprawie skreślenia z listy członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 3 osób
(na wniosek osób zainteresowanych)
UCHWAŁA NR 47/1-6/R/2012
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 29.03.2012r.
w sprawie skreślenia z listy członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 6 osób
(których członkostwo ustało na skutek śmierci)
UCHWAŁA NR 48/1-4/R/2012
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 29.03.2012r.
w sprawie skreślenia z listy członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 4 osób
(na skutek nie uiszczania okręgowych składek członkowskich przez okres dłuższy niż 12 mies.)
UCHWAŁA NR 49/1/R/2012
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 29.03.2012r.
w sprawie skreślenia z listy członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 1 osoby
(na skutek nie uiszczania krajowych składek członkowskich przez okres dłuższy niż 12 mies.)
UCHWAŁA NR 50/1-9/R/2012
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 29.03.2012r.
w sprawie skreślenia z listy członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 9 osób
(na skutek nie uiszczania okręgowych i krajowych składek członkowskich przez okres dłuższy niż 12 mies.)
UCHWAŁA NR 51/R/2012
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 29.03.2012 r.
w sprawie przyznania zapomogi finansowej.
UCHWAŁA NR 52/R/2012
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 29.03.2012 r.
w sprawie przyznania zapomogi finansowej.

UCHWAŁA NR 53/R/2012
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 29.03.2012 r.
w sprawie przyznania zapomogi finansowej.
UCHWAŁA NR 54/R/2012
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 29.03.2012 r.
w sprawie przyznania zapomogi finansowej.
UCHWAŁA NR 55/R/2012
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 29.03.2012 r.
w sprawie przyznania zapomogi finansowej.
UCHWAŁA NR 56/1-31/R/2012
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 26.04.2012r.
w sprawie wpisu na listę członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 31 osób
UCHWAŁA NR 57/1-14/R/2012
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 26.04.2012r.
w sprawie zakończenia okresu zawieszenia w prawach członka
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 14 osób
UCHWAŁA NR 58/1-24/R/2012
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 26.04.2012r.
w sprawie zawieszenia w prawach członka
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 24 osób
(na wniosek zainteresowanych)
UCHWAŁA NR 59/1-6/R/2012
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 26.04.2012r.
w sprawie zawieszenia w prawach członka
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 6 osób
(na wniosek osób zainteresowanych, których prośba o zawieszenie z datą wsteczną nie została uwzględniona)
UCHWAŁA NR 60/1-12/R/2012
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 26.04.2012r.
w sprawie zawieszenia w prawach członka
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 12 osób
(na skutek nie uiszczania okręgowych składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 mies.)
UCHWAŁA NR 61/1-14/R/2012
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 26.04.2012r.
w sprawie zawieszenia w prawach członka
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 14 osób
(na skutek nie uiszczania okręgowych i krajowych składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 mies.)

UCHWAŁA NR 62/1-2/R/2012
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 26.04.2012r.
w sprawie skreślenia z listy członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2 osób
(których członkostwo ustało na skutek śmierci)
UCHWAŁA NR 63/1-3/R/2012
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 26.04.2012r.
w sprawie skreślenia z listy członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 3 osób
(na skutek nie uiszczania okręgowych składek członkowskich przez okres dłuższy niż 12 mies.)
UCHWAŁA NR 64/1-7/R/2012
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 26.04.2012r.
w sprawie skreślenia z listy członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 7 osób
(na skutek nie uiszczania okręgowych i krajowych składek członkowskich przez okres dłuższy niż 12 mies.)
UCHWAŁA NR 65/1-6/R/2012
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 26.04.2012r.
w sprawie uchylenia uchwały nr 43/2/R/2012 z dnia 29.03.2012r. dot. zawieszenia w prawach członka
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 6 osób
UCHWAŁA NR 66/1-18/R/2012
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 29.05.2012r.
w sprawie wpisu na listę członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 18 osób
UCHWAŁA NR 67/1-7/R/2012
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 29.05.2012r.
w sprawie zakończenia okresu zawieszenia w prawach członka
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 7 osób
UCHWAŁA NR 68/1-20/R/2012
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 29.05.2012r.
w sprawie zawieszenia w prawach członka
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 20 osób
(na wniosek zainteresowanych)
UCHWAŁA NR 69/1-4/R/2012
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 29.05.2012r.
w sprawie zawieszenia w prawach członka
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 4 osób
(na wniosek osób zainteresowanych, których prośba o zawieszenie z datą wsteczną nie została uwzględniona)
UCHWAŁA NR 70/1-6/R/2012
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 29.05.2012r.
w sprawie zawieszenia w prawach członka
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 6 osób
(na skutek nie uiszczania okręgowych składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 mies.)

UCHWAŁA NR 71/1-9/R/2012
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 29.05.2012r.
w sprawie zawieszenia w prawach członka
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 9 osób
(na skutek nie uiszczania okręgowych i krajowych składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 mies.)
UCHWAŁA NR 72/1-2/R/2012
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 29.05.2012r.
w sprawie skreślenia z listy członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2 osób
(na wniosek osób zainteresowanych)
UCHWAŁA NR 73/1-4/R/2012
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 29.05.2012r.
w sprawie skreślenia z listy członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 4 osób
(których członkostwo ustało na skutek śmierci)
UCHWAŁA NR 74/1/R/2012
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 29.05.2012r.
w sprawie skreślenia z listy członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 1 osoby
(na skutek nie uiszczania krajowych składek członkowskich przez okres dłuższy niż 12 mies.)
UCHWAŁA NR 75/1-11/R/2012
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 29.05.2012r.
w sprawie skreślenia z listy członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 11 osób
(na skutek nie uiszczania okręgowych i krajowych składek członkowskich przez okres dłuższy niż 12 mies.)
UCHWAŁA NR 76/1-3/R/2012
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 29.05.2012r.
w sprawie uchylenia uchwały nr 45/5/R/2012 z dnia 29.03.2012r. dot. zawieszenia w prawach członka
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 3 osób
UCHWAŁA NR 77/R/2012
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 18.06.2012 r.
w sprawie zatwierdzenia uchwały nr 12/PR/2012 Prezydium Rady DOIIB
w sprawie pokrycia kosztów organizacji spotkań szkoleniowo-integracyjnych
w obwodach wyborczych DOIIB w roku 2012.
§1
Na podstawie § 5 ust. 2. Regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Rada Dolnośląskiej
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zatwierdza uchwałę Prezydium Rady DOIIB nr 12/PR/2012 z dnia
10.05.2012 r.,
w sprawie pokrycia kosztów organizacji spotkań szkoleniowo-integracyjnych
w
obwodach wyborczych DOIIB w roku 2012.
§2
Uchwała nr 12/PR/2012 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 77/R/2012
Uchwała Prezydium Okręgowej Rady DOIIB nr 12/PR/2012
z dnia 10.05.2012 r.
w sprawie pokrycia kosztów organizacji spotkań szkoleniowo-integracyjnych
w obwodach wyborczych DOIIB w roku 2012.

1.

§1
Prezydium Okręgowej Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa wyraża zgodę na
pokrycie kosztów spotkań szkoleniowo-integracyjnych w obwodach wyborczych w roku 2012.

2.

Koszt jednego spotkania zorganizowanego dla 1 - 2 obwodów wyborczych nie może przekroczyć kwoty
20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

3.

Koszt jednego spotkania zorganizowanego dla min. 3 obwodów wyborczych nie może przekroczyć kwoty
25.000 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych).

§2
Preliminarz kosztów będzie zatwierdzany każdorazowo przez Przewodniczącego Rady i Skarbnika DOIIB.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 78/R/2012
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 18.06.2012 r.
w sprawie zatwierdzenia uchwały nr 13/PR/2012 Prezydium Rady DOIIB
w sprawie pokrycia kosztów organizacji Gali Inżynierskiej w roku 2012.
§1
Na podstawie § 5 ust. 2. Regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Rada Dolnośląskiej
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zatwierdza uchwałę Prezydium Rady DOIIB nr 13/PR/2012 z dnia
10.05.2012 r.,
w sprawie pokrycia kosztów organizacji Gali Inżynierskiej 2012 organizowanej
w ramach
obchodów 10-lecia DOIIB.
§2
Uchwała nr 13/PR/2012 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.
Załącznik nr 1 do uchwały nr 78/R/2012
Uchwała Prezydium Okręgowej Rady DOIIB nr 13/PR/2012
z dnia 10.05.2012 r.
w sprawie pokrycia kosztów organizacji Gali Inżynierskiej 2012
organizowanej w ramach obchodów 10-lecia DOIIB.
§1
1. Prezydium
Okręgowej
Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa, w ramach
obchodów 10-lecia samorządu zawodowego, postanawia zorganizować Galę Inżynierską.
2. Za organizację Gali Inżynierskiej odpowiedzialne jest Prezydium Rady DOIIB.
3. Koszt organizacji Gali Inżynierskiej będzie pokryty z funduszu przeznaczonego w budżecie na działania na
rzecz członków i nie przekroczy kwoty 48.000 zł. (słownie: czterdzieści osiem tysięcy złotych). Koszt ten
obejmuje: wynajęcie sali, catering, występ artystyczny, obsługa techniczna przedsięwzięcia, koszt pobytu
gości.
4. Prezydium Rady może w ramach swoich upoważnień zwiększyć środki budżetowe na ten cel na podstawie
stosownej uchwały.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 79/R/2012
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 18.06.2012 r.
w sprawie ustanowienia i określenia zasad przyznawania wyróżnienia w formie medalu „Zasłużony dla
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa”.
§1
Działając na podstawie § 2 ust. 1) Regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Rada
DOIIB ustanawia wyróżnienie w formie medalu „Zasłużony dla Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa”, zwane dalej „medalem”.
§2
1. Medal przyznawany jest osobom fizycznym, nie będącym członkami DOIIB za szczególny wkład w
działalność, rozwój i podnoszenie prestiżu Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz w
ochronę zawodowych interesów członków DOIIB.
2. Medal może być przyznany osobom fizycznym, nie będącym członkami DOIIB, które przez swój dorobek lub
osiągniecia zasługują na szczególne uznanie.
3. Medal może być przyznany tej samej osobie tylko jeden raz.
4. Jednocześnie z wręczeniem medalu uhonorowana osoba otrzymuje legitymację stwierdzającą przyznanie
medalu.
5. W przypadku przyznania medalu osobie nie będącej obywatelem Polski może być dołączony dodatkowo
dyplom w języku obcym.
§3
Medal przyznaje Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa uchwałą podjętą większością
głosów. W razie równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady DOIIB.
§4
Z pisemnym wnioskiem o przyznanie medalu występuje Przewodniczący Rady DOIIB. Wniosek wymaga
uzasadnienia.
§5
Wręczenie medalu następuje przez Przewodniczącego Rady DOIIB lub upoważnionego przez niego Zastępcę
Przewodniczącego podczas ważnych uroczystości organizowanych przez DOIIB. Wyróżnionym medalem
osobom z zagranicy medal może być wręczony podczas uroczystych imprez za granicą za zgodą
Przewodniczącego Rady DOIIB.
§6
Nazwiska uhonorowanych osób będą wpisane do księgi osób wyróżnionych oraz publikowane na stronie
internetowej Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
§7
Wzór medalu, etui i legitymacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§8
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 79/R/2012
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UCHWAŁA NR 80/R/2012
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 18.06.2012 r.
w sprawie przyznania wyróżnienia w formie medalu
„Zasłużony dla Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa”.
Działając na podstawie § 3 Uchwały nr 79/R/2012 z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie ustanowienia i określenia zasad
przyznawania wyróżnienia w formie medalu „Zasłużony dla Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa” uchwala się,
co następuje:
§1
Na wnioski nr 1/2012, 2/2012, 3/2012, 4/2012, 5/2012, 6/2012, 7/2012 Przewodniczącego Rady DOIIB Rada Dolnośląskiej
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje wyróżnienie w formie medalu „Zasłużony dla DOIIB” następującym osobom:
1. Dypl.ekonom.dypl. inż.Wieland Sommer
2. Dr. inż. Heinrich Schroeter
3. Dr Martin Wulff -Woesten
4. Dipl. Inż. Heidi Aschl
5. Ing. Milan Havlišta
6. Ing. Jiří Otčenášek
7. mgr inż. Tadeusz Nawracaj
§2
Pisemne wnioski o przyznanie medalu „Zasłużony dla DOIIB” stanowią załączniki
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

nr 1 - 7 do niniejszej uchwały.

UCHWAŁA NR 81/R/2012
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 18.06.2012 r.
w sprawie powołania Stałego Obwodowego Zespołu Członkowskiego DOIIB
na terenie trzebnickiego obwodu wyborczego.
§1
Na podstawie § 1 ust. 3 uchwały Rady DOIIB nr 170/R/2010 z dn. 16.12.2010 r. oraz Wniosku o powołanie Stałego OZC z dn.
16.05.2012 r., Okręgowa Rada DOIIB powołuje Obwodowy Zespół Członkowski o charakterze stałym, działający na terenie
trzebnickiego obwodu wyborczego, któremu nadaje numer OZC-3/22/S.
§2
1. Na podstawie wniosku, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, Przewodniczącym OZC-3/22/S jest inż. Wiesława
Grzelka-Wyppych – DOŚ/BO/5046/01, Delegat na Okręgowy Zjazd, członek Rady DOIIB kadencji 2010-2014.
2. W skład OZC-3/22/S, na dzień powołania, wchodzi 10 osób, które podpisały wniosek o jego powołanie wg załącznika nr 1 do
uchwały.
3. Cele i zakres działalności Obwodowych Zespołów Członkowskich DOIIB, a także koszty ich działalności, określa uchwała Rady
DOIIB nr 170/R/2010 z dn. 16.12.2010 r.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 82/R/2012
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 18.06.2012 r.
w sprawie zmiany uchwały nr 99/R/2011 z dnia 09.06.2011 r. w sprawie warunków, trybu i terminu zbycia nieruchomości
w Przesiece.
UCHWAŁA NR 83/R/2012
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 18.06.2012 r.
w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium Rady DOIIB
dotyczących przyznania zapomóg losowych 5 Członkom DOIIB.
UCHWAŁA NR 84/1-17/R/2012
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 28.06.2012r.
w sprawie wpisu na listę członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 17 osób
UCHWAŁA NR 85/1-14/R/2012
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 28.06.2012r.
w sprawie zakończenia okresu zawieszenia w prawach członka
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 14 osób
UCHWAŁA NR 86/1-19/R/2012
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 28.06.2012r.
w sprawie zawieszenia w prawach członka
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 19 osób
(na wniosek zainteresowanych)
UCHWAŁA NR 87/1-4/R/2012
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 28.06.2012r.
w sprawie zawieszenia w prawach członka
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 4 osób
(na wniosek osób zainteresowanych, których prośba o zawieszenie z datą wsteczną nie została uwzględniona)
UCHWAŁA NR 88/1-10/R/2012
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 28.06.2012r.
w sprawie zawieszenia w prawach członka
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 10 osób
(na skutek nie uiszczania okręgowych składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 mies.)
UCHWAŁA NR 89/1-68/R/2012
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 28.06.2012r.
w sprawie zawieszenia w prawach członka
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 68 osób
(na skutek nie uiszczania okręgowych i krajowych składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 mies.)
UCHWAŁA NR 90/1/R/2012
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 28.06.2012r.
w sprawie skreślenia z listy członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 1 osoby
(na wniosek osoby zainteresowanej)
UCHWAŁA NR 91/1/R/2012
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 28.06.2012r.
w sprawie skreślenia z listy członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 1 osoby
(której członkostwo ustało na skutek śmierci)

UCHWAŁA NR 92/1-9/R/2012
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 28.06.2012r.
w sprawie skreślenia z listy członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 9 osób
(na skutek nie uiszczania okręgowych składek członkowskich przez okres dłuższy niż 12 mies.)
UCHWAŁA NR 93/1/R/2012
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 28.06.2012r.
w sprawie skreślenia z listy członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 1 osoby
(na skutek nie uiszczania krajowych składek członkowskich przez okres dłuższy niż 12 mies.)
UCHWAŁA NR 94/1-5/R/2012
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 28.06.2012r.
w sprawie skreślenia z listy członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 5 osób
(na skutek nie uiszczania okręgowych i krajowych składek członkowskich przez okres dłuższy niż 12 mies.)
UCHWAŁA NR 95/1/R/2012
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 28.06.2012r.
w sprawie uchylenia uchwały nr 71/7/R/2012 z dnia 29.05.2012r. dot. zawieszenia w prawach członka Dolnośląskiej
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 1 osoby
UCHWAŁA NR 96/1-64/R/2012
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 26.07.2012r.
w sprawie wpisu na listę członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 64 osób
UCHWAŁA NR 97/1-16/R/2012
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 26.07.2012r.
w sprawie zakończenia okresu zawieszenia w prawach członka
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 16 osób
UCHWAŁA NR 98/1-14/R/2012
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 26.07.2012r.
w sprawie zawieszenia w prawach członka
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 14 osób
(na wniosek zainteresowanych)
UCHWAŁA NR 99/1/R/2012
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 26.07.2012r.
w sprawie zawieszenia w prawach członka
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 1 osoby
(na wniosek osoby zainteresowanej, której prośba o zawieszenie z datą wsteczną nie została uwzględniona)
UCHWAŁA NR 100/1-6/R/2012
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 26.07.2012r.
w sprawie zawieszenia w prawach członka
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 6 osób
(na skutek nie uiszczania okręgowych składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 mies.)
UCHWAŁA NR 101/1-10/R/2012
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 26.07.2012r.
w sprawie zawieszenia w prawach członka
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 10 osób
(na skutek nie uiszczania okręgowych i krajowych składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 mies.)

UCHWAŁA NR 102/1-2/R/2012
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 26.07.2012r.
w sprawie skreślenia z listy członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2 osób
(na wniosek osób zainteresowanych)
UCHWAŁA NR 103/1-4/R/2012
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 26.07.2012r.
w sprawie skreślenia z listy członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 4 osób
(na wniosek osób zainteresowanych)
UCHWAŁA NR 104/1-2/R/2012
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 26.07.2012r.
w sprawie skreślenia z listy członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2 osób
(których członkostwo ustało na skutek śmierci)
UCHWAŁA NR 105/1-6/R/2012
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 26.07.2012r.
w sprawie skreślenia z listy członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 6 osób
(na skutek nie uiszczania okręgowych składek członkowskich przez okres dłuższy niż 12 mies.)
UCHWAŁA NR 106/1-9/R/2012
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 26.07.2012r.
w sprawie skreślenia z listy członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 9 osób
(na skutek nie uiszczania okręgowych i krajowych składek członkowskich przez okres dłuższy niż 12 mies.)
UCHWAŁA NR 107/1-5/R/2012
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 26.07.2012r.
w sprawie uchylenia uchwały nr 89/3/R/2012 z dnia 28.06.2012r. dot. zawieszenia w prawach członka Dolnośląskiej
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 5 osób
UCHWAŁA NR 108/1-2/R/2012
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 26.07.2012r.
w sprawie zawieszenia w prawach członka
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2 osób
(na wniosek zainteresowanych)
UCHWAŁA NR 109/R/2012
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 26.07.2012r.
w sprawie tymczasowego wpisu na listę członków
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
UCHWAŁA NR 110/1-63/R/2012
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 30.08.2012r.
w sprawie wpisu na listę członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 63 osób
UCHWAŁA NR 111/1-12/R/2012
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 30.08.2012r.
w sprawie zakończenia okresu zawieszenia w prawach członka
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 12 osób
UCHWAŁA NR 112/1-17/R/2012
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 30.08.2012r.

w sprawie zawieszenia w prawach członka
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 17 osób
(na wniosek zainteresowanych)
UCHWAŁA NR 113/1-4/R/2012
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 30.08.2012r.
w sprawie zawieszenia w prawach członka
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 4 osób
(na wniosek osób zainteresowanych, których prośba o zawieszenie z datą wsteczną nie została uwzględniona)
UCHWAŁA NR 114/1-7/R/2012
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 30.08.2012r.
w sprawie zawieszenia w prawach członka
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 7 osób
(na skutek nie uiszczania okręgowych składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 mies.)
UCHWAŁA NR 115/1-22/R/2012
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 30.08.2012r.
w sprawie zawieszenia w prawach członka
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 22 osób
(na skutek nie uiszczania okręgowych i krajowych składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 mies.)
UCHWAŁA NR 116/1/R/2012
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 30.08.2012r.
w sprawie skreślenia z listy członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 1 osoby
(na wniosek osoby zainteresowanej)
UCHWAŁA NR 117/1-3/R/2012
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 30.08.2012r.
w sprawie skreślenia z listy członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 3 osób
(których członkostwo ustało na skutek śmierci)
UCHWAŁA NR 118/1-3/R/2012
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 30.08.2012r.
w sprawie skreślenia z listy członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 3 osób
(na skutek nie uiszczania okręgowych składek członkowskich przez okres dłuższy niż 12 mies.)
UCHWAŁA NR 119/1-6/R/2012
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 30.08.2012r.
w sprawie skreślenia z listy członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 6 osób
(na skutek nie uiszczania okręgowych i krajowych składek członkowskich przez okres dłuższy niż 12 mies.)
UCHWAŁA NR 120/1-3/R/2012
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 30.08.2012r.
w sprawie uchylenia uchwały nr 89/15/R/2012 z dnia 28.06.2012r. dot. zawieszenia w prawach członka Dolnośląskiej
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 3 osób
UCHWAŁA NR 121/1/R/2012
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 30.08.2012r.
w sprawie uchylenia uchwały nr 92/9/R/2012 z dnia 28.06.2012r. dot. skreślenia z listy członków Dolnośląskiej Okręgowej
Izby Inżynierów Budownictwa 1 osoby
UCHWAŁA NR 122/1/R/2012
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 30.08.2012r.

w sprawie zawieszenia w prawach członka
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 1 osoby
(na wniosek osoby zainteresowanej)
UCHWAŁA NR 123/R/2012
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 13.09.2012 r.
w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium Rady DOIIB
dotyczących przyznania zapomóg losowych Członkom DOIIB.
UCHWAŁA Nr 124/R/2012
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 13.09.2012 r.
w sprawie powołania Stałego Obwodowego Zespołu Członkowskiego DOIIB
na terenie jaworskiego obwodu wyborczego.
§1
Na podstawie § 1 ust. 3 uchwały Rady DOIIB nr 170/R/2010 z dn. 16.12.2010 r. oraz Wniosku o powołanie Stałego OZC z dn.
09.08.2012 r., Okręgowa Rada DOIIB powołuje Obwodowy Zespół Członkowski o charakterze stałym, działający na terenie
jaworskiego obwodu wyborczego, któremu nadaje numer OZC-4/5/S.

1.

§2
Na podstawie wniosku stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, Przewodniczącym OZC-4/5/S jest mgr inż.
Mieczysław Panasiuk – DOŚ/BO/1354/01, Delegat na Okręgowy Zjazd III kadencji 2010-2014.

2.

W skład OZC-4/5/S, na dzień powołania wchodzi 5 osób, które podpisały wniosek o jego powołanie, wg załącznika nr 1
do uchwały.

Cele i zakres działalności Obwodowych Zespołów Członkowskich DOIIB, a także koszty ich działalności określa uchwała
Rady DOIIB nr 170/R/2010 z dn. 16.12.2010 r.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
3.

UCHWAŁA NR 125/R/2012
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 13.09.2012 r.

w sprawie ustalenia terminu XII Zjazdu Sprawozdawczego DOIIB w kwietniu 2013 r.
§1
Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz
urbanistów (Dz.U.2001.5.42 z późn.zm.) Okręgowa Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa ustala dzień 20
kwietnia 2013 r. jako termin XII Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego DOIIB.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 126/R/2012
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 13.09.2012 r.
w sprawie powołania Zespołu Organizacyjnego
XII Zjazdu Sprawozdawczego DOIIB w kwietniu 2013 r.
§1
Okręgowa Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa powołuje Zespół Organizacyjny XII Zjazdu
Sprawozdawczego DOIIB w następującym składzie:
Przewodniczący:
Z-ca Przewodniczącego:
Członkowie:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Aleksander Nowak
Tadeusz Olichwer
Danuta Paginowska
Roma Rybiańska
Barbara Pawnuk
Anita Fokczyńska
Małgorzata Czajkowska
Janusz Szczepański

9)
10)

Ewa Karkut-Żabińska
Grażyna Kaczyńska

§2
Upoważnia się Przewodniczącego Zespołu do uzupełnienia składu, jeśli zajdzie taka potrzeba.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 127/R/2012
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 13.09.2012 r.
w sprawie zakupu oprogramowania Serwis Budowlany Platinum.
§1
Na podstawie § 2 ust. 1. Regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa wyraża zgodę na pokrycie kosztów zakupu oprogramowania „Serwis Budowlany Platinum” (dostęp online dla członków DOIIB – 15 stanowisk równocześnie) w wysokości nie większej niż 16.000 zł (słownie: szesnaście tysięcy
złotych).
„Serwis Budowlany Platinum”
jest kontynuacją dotychczas prenumerowanego oprogramowania Wolters Kluwer „Serwis
Budowlany” rozbudowany o moduł Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 128/R/2012
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 13.09.2012 r.
w sprawie uchwały nr 21/Z/2012 XI Zjazdu Sprawozdawczego DOIIB przekazanej
Radzie DOIIB w celu jej realizacji.
Zgodnie z § 1 pkt 2 uchwały nr 21/Z/2012 podjętej dnia 21 kwietnia 2012 r. przez XI Zjazd Sprawozdawczy DOIIB, Rada DOIIB
postanawia co następuje.
§1
Przyjęte do realizacji przez XI Zjazd Sprawozdawczy DOIIB wnioski o numerach 16, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 29 i 30 – Rada
DOIIB, po analizie merytorycznej uwzględniającej opinię Zespołu Prawno-Regulaminowego, opinie prawne oraz ramy
uchwalonego budżetu, postanawia zrealizować w sposób opisany w załącznikach nr 1- 9 do niniejszej uchwały.
§2
Wskazane w załącznikach, o których mowa w § 1 osoby i zespoły odpowiedzialne przed Radą za realizację uchwalonych wniosków
w sposób wskazany przez Radę, złożą Radzie sprawozdanie ze swoich działań niezwłocznie po ich wykonaniu, nie późnej niż do
dnia 31 grudnia 2012 r.
§3
Informacja o sposobie i zakresie realizacji uchwalonych wniosków będzie zamieszczona na stronie internetowej
www.dos.piib.org.pl i przesłana w formie pisemnej delegatom na zjazd okręgowy. Będzie również zamieszczona w sprawozdaniu z
działalności Rady DOIIB za rok 2012.
§4
Wykaz załączników stanowiących integralną część niniejszej uchwały:
1) Załącznik nr 1 - wniosek nr 16 i 24;
2) Załącznik nr 2 - wniosek nr 17 i 25;
3) Załącznik nr 3 - wniosek nr 18;
4) Załącznik nr 4 - wniosek nr 20;
5) Załącznik nr 5 - wniosek nr 21;
6) Załącznik nr 6 - wniosek nr 26;
7) Załącznik nr 7 - wniosek nr 27;
8) Załącznik nr 8 - wniosek nr 29;
9) Załącznik nr 9 - wniosek nr 30.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik nr 1

do Uchwały Nr 128/R/2012 z dnia 13-09-2012 r.
WNIOSEK NR 16 i 24
Treść wniosku nr 16:
Wnioskuję o rozliczenie dotychczasowych działań i intensyfikację działań dotyczących dalszych losów nieruchomości
"Wzgórze Marty" w Przesiece + szczegółowy wykaz działań (kupcy, ilość, cena).
Uzasadnienie:
1. Nieruchomość nie jest w najlepszym stanie technicznym i każdy rok będzie pociągał za sobą dodatkowe koszty dla DOIIB.
2. Nie przedstawiono do dnia dzisiejszego żadnych konkretnych działań.
3. Komisja pod kierunkiem A.Kudły powinna przedstawić: - dotychczasowy przebieg spotkań z potencjalnymi kupcami; czy został
przedstawiony potencjalnym kupcom projekt (koncepcja) firmy "Concept"?; skąd wzięła się cena 2 mln zł? (proszę o
przedstawienie na piśmie uzasadnienia ceny) oraz odpowiedzi na pytanie o ilość kupców, oferowane przez nich ceny i czy przy
rozmowach handlowych informowano o posiadanej koncepcji.
Powyższe działania p. A. Kudły i zespołu mogą się wyłącznie sprowadzać do zredagowania ogłoszenia o sprzedaży
nieruchomości. Być może należy rozszerzyć zakres ogłoszenia o teren Niemiec z uwagi na duży sentyment tamtejszych
mieszkańców do Karkonoszy ze Śnieżką (Schneekope).
Czy została ustawiona (umieszczona) chociaż jedna tablica na terenie posesji "Wzgórze Marty" informująca o tym, że obiekt jest na
sprzedaż (zu verkaufen, for sale)?
Proszę o odpowiedź i na to pytanie.
Treść wniosku nr 24:
Powiadomienie wszystkich delegatów na zjazd DOIIB o podjętych działaniach związanych ze zbyciem nieruchomości w
Przesiece.
Uzasadnienie:
Ze względu na brak wystarczających i wyczerpujących informacji przekazanych na zjeździe, istnieją wątpliwości dotyczące zbycia
nieruchomości w możliwie jak najszybszym terminie, który nie wpłynąłby na degradację (dalszą) techniczną tego obiektu, a w
efekcie i dalsza obniżka jej wartości i możliwa do uzyskania cena za jego zbycie.
Sposób realizacji wniosków:
Kalendarz działań:
1. 16-10-2008r.- zakup nieruchomości.
2. 22-12-2008r. - podpisanie umowy o dozór obiektu.
3. 09-01-2009r. – podpisanie Umowy z Impelem na monitoring obiektu.
4. 02-03-2009r. - zapytanie ofertowe na opracowanie inwentaryzacji obiektu, ekspertyzy stanu technicznego budynków i
opracowanie wstępnej koncepcji funkcjonalno-przestrzennej adaptacji budynków na funkcję pensjonatowo- konferencyjną
obiektu.
5. 08-05-2009r. -wykup prawa wieczystego użytkowania gruntu.
6. sierpień 2009r. – opracowanie inwentaryzacji obiektu, ekspertyzy stanu technicznego budynków i wstępnej koncepcji
funkcjonalno-przestrzennej adaptacji budynków na funkcję pensjonatowo- konferencyjną obiektu przez Pracownie Usług
Projektowych KONCEPT sp. z o.o.
7. listopad 2009r. - ze względu na projektowaną przez Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. modernizację i
rozbudowę istniejącej sieci wodociągowej oraz z powodu braku w pobliżu nieruchomości zewnętrznych hydrantów przeciw
pożarowych opracowane zostały Techniczne uzasadnienia dla określenia niezbędniej średnicy przyłącza wody dla obiektów
Wzgórze Marty
w Przesiece dla zakładanej koncepcji przebudowy obiektów.
8. 30-04-2010r. – powołanie Zespołu ds. realizacji inwestycji w Przesiece Zarządzeniem nr 04/2010 z dnia 30-04-2010r
Przewodniczącego Rady DOIIB
9. 22-06-2010r. – zapoznanie członków Zespołu ds. realizacji inwestycji w Przesiece z kosztami realizacji przedstawionej
koncepcji modernizacji i zagospodarowania obiektu. Na podstawie opublikowanych przez Sekocenbud wskaźników cenowych
„Wartość Kosztorysowa Inwestycji” oraz w „Biuletynie Cen Obiektów Budowlanych" I kw. 2010r. określono szacunkowe koszty
modernizacji głównego budynku pensjonatowo - szkoleniowego na 4 995 tys. zł. Koszty przebudowy oficyny na SPA
oszacowano na kwotę 2 100 tys. zł. Ogółem koszty modernizacji i przebudowy obiektu na budynek szkoleniowopensjonatowy dla 43 osób oszacowane zostały na kwotę 7,1 mln zł (koszty nie uwzględniały kosztów wyposażenia kuchni i
baru oraz sieci telefonicznej i internetowej.) Minimalne koszty utrzymania pensjonatu z funkcją szkoleniową oszacowano na
kwotę 180 tys. zł rocznie. Po analizie kosztów Zespół uznał, iż ze względu na ich wysokość, nie może rekomendować Radzie
DOIIB modernizacji obiektu na budynek pensjonatowo-szkoleniowy. Zaproponował szukanie inwestora strategicznego lub
podjęcie prób sprzedaży obiektu.
10. październik 2010r. – skierowano „Oferty współpracy” do wszystkich Izb Inżynierów Budownictwa, Izb Architektów i Urbanistów
w Polsce. Nie uzyskano żadnej oferty współpracy, Izby nie były zainteresowane ponoszeniem kosztów modernizacji i
utrzymania obiektu.
11. październik- listopad 2010r. – skierowano zapytania dotyczące pośrednictwa w sprzedaży obiektu do biur nieruchomości :
1) Biuro nieruchomości STĘPIEŃ z Jeleniej Góry, 2) ARTE VENTA – Izabela Budaj, 3) JOT-Be Nieruchomości Wrocław

12.

13.

14.

15.

16.
17.
18.
19.

20.
21.

22.
23.
24.
25.
26.
27.

Sp. z o.o. Biura 2 i 3 nie były zainteresowane pośrednictwem sprzedaży natomiast od współpracy z biurem Stępień odstąpiono
ze względu na żądanie wyłączności i koszty dodatkowe np. reklamy.
14-04-2011r. - X Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy DOIIB przyjął informację
o braku uzasadnienia ekonomicznego dla
podjęcia prac związanych z remontem i modernizacją obiektów będących własnością DOIIB położonych w Przesiece przy
ul. Karkonoskiej 26 i uchwałą nr 31/Z/2011 zalecił zbycie tej nieruchomości.
09-06-2011r. - Okręgowa Rada DOIIB uchwałą nr 99/R/2011 określiła warunki, tryb i termin zbycia nieruchomości w
Przesiece. Cena wyjściowa zbycia nieruchomości została określona w wysokości 1 950 tys. zł. Zapisano w §5 uchwały, że w
przypadku nie uzyskania w terminie do 31-05-2012r. ceny zbycia nieruchomości co najmniej w wysokości dotychczas
poniesionych kosztów Rada DOIIB podejmie dalsze postanowienia co do trybu i warunków sprzedaży nieruchomości.
czerwiec 2011r. – wystawienie obiektu na sprzedaż na stronie internetowej DOIIB oraz internetowych portalach sprzedaży
nieruchomości, OTO DOM.pl; Panorama nieruchomości – www.pnn.pl; Cena sprzedaży- 2 mln zł. z założeniem negocjacji
ceny do nie niższej niż poniesione dotychczas koszty obiektu.
W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęło kilkanaście
zapytań, jednak po przeprowadzeniu wizji lokalnej w terenie, potencjalni kupujący wycofali się
z dalszych negocjacji.
Niewielkie zainteresowanie kupnem obiektu w Przesiece mogło wynikać z faktu znacznego spadku cen nieruchomości w
2011 r., szczególne zaś z dużej ilości ofert sprzedaży na terenie Przesieki
o podobnej do obiektu DOIIB
kubaturze i przeznaczeniu. Pośrednictwa
w pozyskaniu klientów zagranicznych (niemieckich ) podjęli się również
członkowie DOIIB. Jednak ich wysiłki również nie przyniosły spodziewanych efektów.
05-09-2011r. – decyzja Rady DOIIB o konieczności rozbiórki budynku oficyny w Przesiece, której stan techniczny już w
momencie zakupu został określony
w ekspertyzie technicznej jako budynek do rozbiórki. Skierowano zapytanie ofertowe
do sześciu firm z terenu jeleniogórskiego. W dniu 12-09-2011r. komisja dokonała wyboru wykonawcy rozbiórki budynku
oficyny wraz z odzyskaniem znacznej części łupka kamiennego oraz utylizacją odpadów. Koszt rozbiórki wyniósł 45,5 tys. zł.
31-10-2011r. – zakończono prace rozbiórkowe i porządkowanie terenu.
19-04-2012r. – przeprowadzono wiosenny przegląd budynku. Stwierdzono, iż ogólny stan budynku jest dobry. Istnieje jednak
konieczność uporządkowania terenu i usunięcia przyczyn podmakania obiektu.
maj 2012r. usunięcie awarii systemu monitoringu wymiana czujek i baterii zasilających.
18-06-2012r. Rada DOIIB podjęła uchwałę nr 83/2012 w sprawie zmiany uchwały nr 99/R/2012 z dnia 09.06.2011 r. w
sprawie warunków, trybu i terminu zbycia nieruchomości w Przesiece. Zmniejszona została wyjściowa cena sprzedaży z
1950,00 tys. zł na 1400,00 tys. zł .
czerwiec 2012r. –wystąpienie do Izby Skarbowej o interpretację przepisów podatkowych w zakresie opodatkowania
sprzedaży nieruchomości w Przesiece podatkiem VAT (do chwili obecnej Izba Skarbowa nie przesłała odpowiedzi).
22-06-2012r.- odbyło się spotkanie w Przesiece z przedstawicielem Alternative Investment Sp. z o.o. w sprawie sprzedaży
obiektu. Zainteresowanemu przedstawiono istniejącą dokumentacje techniczną wraz z koncepcją zagospodarowania i
modernizacji obiektu. Potencjalny nabywca nie jest zainteresowany zakupem obiektu.
22-06-2012r.-odbyło się spotkanie w Przesiece z potencjalnym wykonawcą ogrodzenia i uprzątnięcia terenu wraz z
karczowaniem krzewów i samosiejek, naprawą bramy wjazdowej Planowany termin zakończenia prac do 30-10-2012r.
lipiec 2012r.- wywieszenie na obiekcie w Przesiece banera o wymiarach
3.0 x1.0 m informującym o sprzedaży obiektu
w języku: polskim, angielskim
i niemieckim. Wystawienie ogłoszenia o sprzedaży w witrynie siedziby DOIIB.
lipiec 2012r. – zobowiązanie się jednego z członków Rady DOIIB do wystawienia i obsługi ogłoszenia na niemieckim portalu
sprzedaży nieruchomości.
lipiec 2012r. – wystosowanie oficjalnego listu do prezesa Krajowej Rady PIIB
z propozycją wykorzystania przez PIIB
obiektu w Przesiece.
sierpień 2012r. -zmiana osoby dozorującej obiekt, której zadaniem jest codzienny obchód obiektu i współpraca z firmą Impel
monitorującą obiekt.
sierpień 2012r. –ponowne wystawienie obiektu na sprzedaż na internetowych portalach sprzedaży nieruchomości m.in: Oto
dom, Oferty dom.pl, net.dom 24 pl, nieruchomości on-line.pl, Gumtrre Polska, Trovit. pl, tabela ofert.pl; Bezpośrednie.com.
Cena sprzedaży- 1,4 mln zł.

Koszty związane z zakupem i eksploatacją „Wzgórza Marty”poniesione do dnia 31-07-2012r. (w zł)
Koszty zakupu nieruchomości w tym:
1 178 416
Sporządzenie aktu notarialnego
5 216
Opłata sądowa - wpis do księgi wieczystej
200
Zaświadczenie notarialne
23 000
Zakup nieruchomości - Przesieka
1 150 000
Wykup prawa wieczystego użytkowania w tym:
113 778
Akt notarialny dot. zakupu działki
1 796
Wykup prawa wieczystego użytkowania gruntu
111 800
Podpisanie aktu not.
182
Koszty utrzymania w okresie inwestycji w tym:
49 268
Rok 2008
2 457

Rok 2009
Rok 2010
Rok 2011
Rok 2012
Podatek od nieruchomości 2008-2011
Podatek od nieruchomości 2012 (do VII)
Prowadzone prace w tym:
Koncepcja zagospodarowania obiektu
Prace rozbiórkowe oficyny

8 078
4 961
5 221
4 095
20 078
4 375
75 026
29 185
45 840

KOSZTY RAZEM

1 416 488

Zespół odpowiedzialny:
Na podstawie Zarządzenia nr 04/2010 z dnia 30.04.2010 r. Przewodniczącego Rady DOIIB powołany został Zespół do spraw
realizacji inwestycji w Przesiece w składzie:
1) Przewodniczący Komisji: Andrzej Kudła
2) Członkowie Komisji:
Teresa Bilińska
3) Rainer Bulla
4) Zbigniew Gacek
5) Wiesława Grzelka-Wyppych
6) Andrzej Kochan
7) Włodzimierz Lewowski
8) Jacek Oszytko
9) Krzysztof Parylak
10) Andrzej Pawłowski
11) Tadeusz Ponisz
12) Janusz Szczepański
13) Ewa Ulicka
Termin realizacji: prace w toku. Do 30.09.2012 r. zespół przygotuje informację dla delegatów.

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr128/R/2012 z dnia 13-09-2012 r.
WNIOSEK NR 17 i 25
Treść wniosku nr 17:
Wnioskuję o zmniejszenie liczby wiceprzewodniczących Rady DOIIB - z 5 do 2
Obowiązki np. p. A. Kudły może przejąć inny (pozostający na stanowisku wiceprzewodniczący)
Uzasadnienie:
1.Stopień zakresu odpowiedzialności wykazany na str 2. nie jest zbyt wielki i absorbowanie aż 5 osób zamiast 2-ch jest zgoła
moralnie nieuzasadnione (wiceprzewodniczący za samo bycie wiceprzewodniczącym otrzymuje gażę w wysokości nieco wyższej
niż początkujący inżynier budowy - ale ten przynajmniej coś robi!!!
2. Poza tym mamy jeszcze w odwodzie 4 osoby z Prezydium enigmatycznie (pkt.10.str.2.) są odpowiedzialne za "zadania
regulaminowe i statutowe" (jedna z nich (pkt 9) cały rok "rozbudowuje stronę DOIIB
Uważam, że obowiązki z punktów 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 przedstawionych na str. 2 sprawozdania można podzielić sprawiedliwie
pomiędzy 6 osób t.j. 2-ch wiceprzewodniczących i 4-ch członków Prezydium
Treść wniosku nr 25:
Zmniejszyć ilość z-ców Przewodniczącego DOIIB z 5-ciu do 2-ch.
Uzasadnienie:
Z-ca uzasadniony jest w przypadku dłuższej nieobecności Przewodniczącego. Należy się wzorować na okręgowych izbach o
większej liczbie członków: jak Mazowiecka, Wielkopolska, Pom., Łódzka - 2-ch zastępców. Koszty Rady obniżą się o ok. 90 tys. zł.
Sposób realizacji wniosków:

Rada DOIIB po wnikliwej analizie możliwości realizacji zadań statutowych przyjętych przez Radę na lata 2012 – 2014 postanawia
zrealizować wnioski nr 17 i 25 w niżej podany sposób:
1) podjąć stosowne uchwały związane ze zmniejszeniem liczby Zastępców Przewodniczącego Rady z pięciu do dwóch
(rezygnacja, odwołanie);
2) podjąć nową uchwałę w sprawie składu Prezydium Rady i podziału zadań;

3) podjąć uchwały związane z nowym podziałem zadań, kompetencji i uprawnień członków Rady i Prezydium Rady.

Termin realizacji: do 30.11.2012 r.
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 128/R/2012 z dnia 13-09-2012 r.
WNIOSEK NR 18
Treść wniosku nr 18:
Zmiana formy papierowej kolportowanych biuletynów i czasopism na elektroniczną - dostępną na stronach internetowych
izby inżynierskiej.
Uzasadnienie:
Wysokie koszty biuletynów i czasopism. Zaoszczędzone kwoty można przeznaczyć na seminaria i szkolenia (podwyższanie
kwalifikacji członków izb inżynierskich).
Sposób realizacji wniosku:
Dolnośląska Izba Inżynierów Budownictwa prenumeruje czasopisma w formie papierowej dla członków DOIIB, którzy wyrazili takie
zapotrzebowanie w ankiecie przeprowadzonej w 2010 r. Prenumerata opłacona przez DOIIB dotyczy pierwszych czterech miesięcy
w roku. Po upływie tego okresu możliwa jest indywidualna kontynuacja prenumeraty przez członka Izby na preferencyjnych
warunkach. Zasady powyższe nie obowiązują w zakresie prenumeraty „Inżyniera Budownictwa”, które jest kolportowane przez PIIB
na podstawie uchwal KR PIIB. Celem określenia możliwości wykonania wniosku, Izba zwróciła się do wydawnictw z prośbą o
informację : czy możliwa jest prenumerata elektroniczna i jaki byłby koszt takiej prenumeraty. Przeważająca większość zapytanych
nie posiada wersji elektronicznej i nie zamierza wprowadzać takiej możliwości do swojej oferty. Niektóre z zapytanych wydawnictw
posiadają elektroniczne wersje wydanych numerów w formie pdf, udostępnianych po pewnym czasie od pojawienia się wersji
papierowej, czyli jako egzemplarze archiwalne, ale nie ma możliwości prenumeraty elektronicznej bez jednoczesnej prenumeraty
papierowej. Poza tym, jeśli nawet wydawnictwo dysponuje taką formą prenumeraty, to nie ma możliwości zaprenumerowania
egzemplarzy czasopisma, a jedynie roczny abonament. Elektroniczną formę prenumeraty zadeklarowały 4 wydawnictwa, przy
czym warunki (cena) zostaną nam przesłane w terminie późniejszy. Niektóre wydawnictwa obecnie są na etapie tworzenia takiej
formy dostępu do czasopism.
Rozpatrując zasadność wniosku, należy się kierować nie tylko względami finansowymi ale również zasadami współżycia
społecznego. Nie można założyć, że wszyscy członkowie DOIIB mają dostęp do komputera i umiejętność jego obsługi. W ankiecie
z 2011 r. na pytanie : „Czy byłbyś zainteresowany prenumeratą czasopisma w formie elektronicznej?” odpowiedź „NIE” udzieliło
52% członków biorących udział w ankiecie. Ankietę poprawnie wypełniły 533 osoby (tj. ok. 5% członków DOIIB). Ankieta zostanie
powtórzona w październiku bieżącego roku.
Reasumując - w chwili obecnej nie ma możliwości prenumeraty elektronicznej wszystkich czasopism, które są obecnie
prenumerowane dla członków DOIIB w formie papierowej. W razie pojawienia się takiej możliwości Rada DOIIB podejmie działania
w celu zamiany formy prenumeraty czasopism z papierowej na elektroniczną.
Załącznik nr 4
do Uchwały Nr 128/R/2012 z dnia 13-09-2012 r.
WNIOSEK NR 20
Treść wniosku nr 20:
Zobowiązanie Rady do sprzedaży ośrodka (budynku) w Przesiece
Uzasadnienie:
- koszty utrzymania wysokie
- brak planu działalności
- brak ekonom. uzasadnienia posiadania nieruchomości
Sposób realizacji wniosku:
Wniosek został zrealizowany poprzez podjęcie przez Radę DOIIB uchwały nr 99/R/2011
w dniu 09.06.2011r. w sprawie
warunków, trybu i terminu zbycia nieruchomości w Przesiece. Uchwała określająca cenę zbycia obiektu obowiązywała do dnia 3105-2012r. Pomimo podjętych działań nie doszło do sprzedaży obiektów w Przesiece, głównie z powodu niekorzystnej sytuacji na
rynku nieruchomości. W związku z tym Rada DOIIB w dniu 18-06-2012 r. podjęła uchwałę nr 82/R/2012 w sprawie zmiany uchwały
nr 99/R/2011 obniżając cenę sprzedaży obiektu i określając termin realizacji do 31-05-2013r.
Zespół odpowiedzialny:
Rada DOIIB uchwałą nr 99/R/2011 w dniu 09.06.2011r. w sprawie warunków, trybu i terminu zbycia nieruchomości w Przesiece
powołała niżej wymienione osoby do przygotowania ogłoszeń i negocjowania warunków sprzedaży:
Z-cę Przew. Rady - Andrzeja Kudłę (Przewodniczący Zespołu ds. realizacji inwestycji w Przesiece)

Skarbnika DOIIB - Janusza Szczepańskiego
Członka Rady - Wiesławę Grzelkę-Wyppych
Członka Rady - Piotra Zwoździaka
Członka Rady - Jana Czupajłłę
Termin realizacji: do 31.05.2013 r.
Załącznik nr 5
do Uchwały Nr 128/R/2012 z dnia 13-09-2012 r.
WNIOSEK NR 21
Treść wniosku nr 21:
Na podstawie paragrafu 16 ustęp 1 punkt 3 Statutu poszerzyć zakres szkoleń o działalność samopomocową inżynierów w
zakresie branż budowlany, instalacyjny.

Uzasadnienie:
W sprawozdaniu brak informacji, że taka działalność jest prowadzona. Reaktywować spotkania inżynierskie poruszające
najistotniejsze problemy swojej działalności zawodowej. Samopomoc inżynierska nie jest realizowana, pomoże rozwiązywać,
wspomagać kierowników robót, projektantów, uczestników postępowania inwestycyjnego na spotkaniach, które należy
reaktywować co najmniej raz w miesiącu. Realizacja formalna: spotkania miesięczne; prawna: strona internetowa - forma zakładki
Samopomoc inżynierska.
Sposób realizacji wniosku:
Można przyjąć trzy warianty realizacyjne:
1. Samopomoc rozumiana jako pomoc finansowa dla członków DOIIB w trudnych sytuacjach losowych. Ta forma pomocy jest już
realizowana. Zgodnie z Regulaminem przyznawania zapomogi losowej Członkom DOIIB, na podstawie wniosku,
potwierdzonego stosownymi dokumentami, przyznawana jest pomoc finansowa w granicach przeznaczonego na ten cel
funduszu.
2. Samopomoc rozumiana jako możliwość pozyskania informacji w kwestiach związanych z wykonywaniem samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie. Ten rodzaj pomocy również jest realizowany w formie dyżurów Radcy Prawnego, z którego
porad bezpłatnie korzysta wielu członków DOIIB oraz w formie szkoleń organizowanych przez DOIIB. Rada DOIIB stworzyła
członkom możliwość tworzenia Obwodowych Zespołów Członkowskich w każdym powiecie dolnośląskim. W kilku powiatach
działają już takie zespoły, a organizowane przez nich spotkania szkoleniowe i integracyjne są dobrą okazją do wzajemnej
wymiany informacji. Niezależnie od inicjatyw oddolnych, Rada organizuje również cykliczne spotkania szkoleniowointegracyjne w grupach powiatów. Na takich spotkaniach jest możliwość skorzystania z porad specjalistów różnych branż.
Tematyka szkoleń opracowywana jest na podstawie sugestii członków, a więc odzwierciedla ich aktualne potrzeby
informacyjne. W roku 2011 DOIIB zorganizowała 24 szkolenia, w których udział wzięło 1241 członków DOIIB. Ponadto na
stronie internetowej DOIIB w zakładce ze szkoleniami publikowane są materiały z przeprowadzonych szkoleń, tak aby każdy
członek DOIIB mógł się z nimi zapoznać w dowolnym czasie.
3. Samopomoc rozumiana jako forma wymiany informacji np. poprzez forum dyskusyjne na stronie internetowej DOIIB. Z uwagi
na odpowiedzialność prawną właściciela strony internetowej za treści na niej zamieszczane przez użytkowników, ewentualne
uruchomienie forum oznacza konieczność zatrudnienia moderatorów, a więc dodatkowe koszty ( ok. 200 tyś zł rocznie). Przy
czym, nawet przy zatrudnieniu moderatorów, nie można wykluczyć ewentualnych odszkodowań za naruszenie dóbr osobistych,
ujawnienie tajemnicy handlowej lub innych szkód wyrządzonych przez użytkowników forum.
Biorąc pod uwagę poruszone wyżej kwestie, zasadnym wydaje się przeznaczenie kwoty, którą należałoby wydać na założenie
forum (nie uwzględnionej w zatwierdzonym budżecie na rok 2012), na szkolenia w powiatach. Taka forma szkoleń daje możliwość
nie tylko zdobycia wiedzy w temacie szkolenia, ale również poznania innych uczestników szkolenia
z danego rejonu, a więc
nawiązania kontaktów i bezpośredniej wymiany informacji, co jest bardziej korzystne dla członków DOIIB.
Termin realizacji: działanie ustawiczne.
Załącznik nr 6
do Uchwały Nr 128/R/2012 z dnia 13-09-2012 r.
WNIOSEK NR 26
Treść wniosku nr 26:
Zmodernizować stronę internetową DOIB
Uzasadnienie:
1.Czy w ramach krajowego działania mogą członkowie danej izby logować się na inną stronę, może to być korzystne.

2) Proponuje powołać forum dyskusyjne tylko dla członków izby, powołać moderatorów w danych tematach.
3) Podkarpacka izba ma linki do biuletynów innych izb, proponuję skopiować pomysł.
Sposób realizacji wniosku:
Strona internetowa DOIIB jest systematycznie modernizowana w miarę pojawiających się nowych potrzeb i postulatów członków.
Od maja 2012 r. w panelu głównym tej strony stworzono dobrze widoczne zakładki „Okręgowe Izby” i „Kronika DOIIB”, a w strefie
dla członków DOIIB - zakładkę „Szkolenia przez internet”. Członkowie naszej izby mogą się logować na stronach każdej
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa na wiele sposobów, w tym
bezpośrednio ze strony DOIIB. Każde wydarzenie w DOIIB (spotkania, uroczystości, szkolenia, działania poszczególnych organów
lub zespołów itp.) są odnotowane w internetowej kronice DOIIB, niezależnie od tego, że najważniejsze informacje są na bieżąco
prezentowane w panelu głównym, a wybrane sprawy problemowe prezentowane są w wersji internetowej naszego czasopisma
Budownictwo Dolnośląskie. Nowa zakładka ze szkoleniami przez internet umożliwia wszystkim członkom DOIIB korzystanie z
materiałów szkoleniowych z większości zorganizowanych szkoleń oraz ze specjalnie opracowanych i nagranych wykładów
o różnorodnej tematyce. Wniosek jest więc zrealizowany w swej zasadniczej części.
Zorganizowanie forum dyskusyjnego było i jest przedmiotem analiz, z których wynika, że roczne koszty profesjonalnej obsługi
takiego forum przez odpowiedzialnych moderatorów mogą przekroczyć znacznie kwotę 200 tyś. zł. Takie koszty nie zostały
przewidziane w budżecie na rok 2012. Prowadzenie forum dyskusyjnego i publikowania różnych wypowiedzi członków izby na
stronie internetowej niesie za sobą odpowiedzialność karną i cywilną DOIIB za publikowane treści. Powstałoby wtedy poważne
ryzyko uwikłania się izby w sprawy sądowe i ponoszenie strat z tytułu wypłaty odszkodowań m.in. za naruszenie dóbr osobistych,
utratę dobrego imienia oraz ujawnienie tajemnic handlowych. Sprawą dyskusyjną jest pożytek płynący z uruchomieni takiego
kosztownego i ryzykownego forum. Za takie sumy izba może zorganizować wiele pożytecznych, bezpośrednich spotkań członków
w powiatach, podczas których jest doskonała okazja do szerokiej i nieskrępowanej wymiany poglądów oraz opinii na wszystkie
interesujące członków sprawy. Jest też okazja do rozmów z członkami Rady oraz specjalistami różnych branż, zaproszonymi na
takie spotkania.
Rada DOIIB ma nadzieję, że przedstawione analizy i argumenty będą przyjęte ze zrozumieniem przez Delegatów na XII Zjazd
Sprawozdawczy DOIIB. Podczas przyjmowania tego wniosku na XI Zjeździe DOIIB nie było niestety możliwości przeprowadzenia
jakiejkolwiek dyskusji i przedstawienia analiz skutków realizacji zgłoszonego wniosku nr 26.
Termin realizacji: praca ciągła, bezterminowa.

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr 128/R/2012 z dnia 13-09-2012 r.
WNIOSEK NR 27
Treść wniosku nr 27:
Uświadomienie członkom izby (np. poprzez stronę internetową) faktycznego zakresu ubezpieczenia w STU, dlaczego nie
w Hanza Broker.
Uzasadnienie:
Nadal inżynierowie myślą, że mają w ramach izby ubezpieczenie ich działań, a nie tylko działań bezpośrednio związanych z
samodzielną funkcją techniczną. Nadal na stronie internetowej Hanza-Broker są ubezpieczenia dla członków izby, czy mogę się w
nich a nie w STU ubezpieczyć? Architekci są w PZU i mają 10% zniżki na inne ubezpieczenia, czy faktycznie STU jest
najkorzystniejsze dla inżynierów.
Sposób realizacji wniosku:
DOIIB zwróciła się do Prezesa KR PIIB o informację w zakresie objętej wnioskiem.
Po uzyskaniu odpowiedzi umieści odpowiedź na stronie internetowej DOIIB.
Treść pisma z 23.07.2012 r.:
Szanowny Panie Prezesie,
Podczas XI Sprawozdawczego Zjazdu DOIIB jeden z delegatów złożył wniosek następującej treści: „Uświadomienie członkom izby
(np. poprzez stronę internetową) faktycznego zakresu ubezpieczenia w STU, dlaczego nie w Hanza Broker”.
W uzasadnieniu wniosku podano: „Nadal inżynierowie myślą, że mają w ramach izby ubezpieczenie ich działań, a nie tylko działań
bezpośrednio związanych z samodzielną funkcją techniczną. Nadal na stronie internetowej Hanza-Broker są ubezpieczenia dla
członków izby, czy mogę się w nich a nie w STU ubezpieczyć? Architekci są w PZU i mają 10% zniżki na inne ubezpieczenia, czy
faktycznie STU jest najkorzystniejsze dla inżynierów”.
Zwracamy się z prośbą o pomoc w sformułowaniu odpowiedzi na powyższy wniosek. Odpowiedź przekażemy wnioskodawcy a także
zamieścimy ją na naszej stronie internetowej.
Z poważaniem
Termin realizacji: Bezzwłocznie po otrzymaniu odpowiedzi z PIIB.
Załącznik nr 8
do Uchwały Nr 128/R/2012 z dnia 13-09-2012 r.
WNIOSEK NR 29
Treść wniosku nr 29:
Udostępnienie dostępu bezpośredniego (z poziomu własnego komunikatora) do norm, nawet za symboliczną roczną
opłatę.
Uzasadnienie:
Nie każdy jest zainteresowany, symboliczna odpłatność pozwoliłaby ustalić faktyczne potrzeby i być może obniżyć abonament
płacony przez Izbę.
Sposób realizacji wniosku:
Wniosek został zrealizowany przez Krajową Radę Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa na wniosek X Zjazdu PIIB. Umowa z
Polskim Komitetem Normalizacyjnym została podpisana końcem czerwca 2012 r.
Na stronie internetowej www.piib.org.pl w dniu 30.07.2012 r. został zamieszczony komunikat następującej treści:
Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN) określonych przez
wyróżniki ICS 91 Budownictwo i materiały budowlane, ICS 93 Inżynieria lądowa i wodna oraz Polskich Norm zharmonizowanych do
dyrektywy 89/106/EWG (materiały budowlane).
Dostęp do norm jest możliwy po zalogowaniu się do portalu członkowskiego PIIB (tutaj).
Członkowie izby, którzy dotychczas nie aktywowali swojego konta mogą tego dokonać za pomocą loginu i tymczasowego hasła
przesłanego indywidualnie wraz z drukami opłat. Aktywacja konta, oprócz podania dostarczonego hasła tymczasowego, wymagać
będzie weryfikacji na podstawie numeru PESEL oraz adresu e-mail członka.
Po zalogowaniu się do wewnętrznego portalu, członek PIIB uzyska dostęp do:
- biblioteki norm PKN,
- szkoleń e-learnigowych,
- listy swoich zaświadczeń o przynależności do PIIB.

W razie problemów z zalogowaniem się do systemu prosimy o kontakt z biurem Krajowej Izby na adres email: skladki@piib.org.pl

Termin realizacji: Zrealizowano w lipcu 2012 r.
Załącznik nr 9
do Uchwały Nr 128/R/2012 z dnia 13-09-2012 r.
WNIOSEK NR 30
Treść wniosku nr 30:
Dalsze przesuwanie tematów szkoleń na problemy wykonawcze z pogłębieniem nacisku na roboty wykończeniowe.
Uzasadnienie:
Wniosek wynika z ponad rocznych obserwacji i doświadczeń kierowania, nadzorowania (jako generalny wykonawca) prac
wykończeniowych na budowie stadionu miejskiego we Wrocławiu. Brak szkolnictwa zawodowego wykonawcy oraz brak wiedzy
technicznej prowadzących i nadzorujących prace wykończeniowe, skutkuje bardzo licznymi istotnymi usterkami wykonawczymi, a
w konsekwencji znacznemu obniżeniu trwałości realizowanych budowli. W praktyce fuga z akrylu jest zbyt często tolerowana jako
"ostatnia deska ratunkowa" zakrywająca błąd wykonawczy. Akryl: nigdy trwałe i zawsze (nieczytelne) rozwiązanie. P.S. Mamy
przeciętnie ok. 40 branż budowlanych na każdej budowie (bud. ogólne)
Sposób realizacji wniosku:
Komisja Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego Członków DOIIB zwróci się do wykładowców biegłych w tematach szeroko
rozumianego zakresu problemów wykonawczych o poprowadzenie szkoleń lub przygotowania materiałów dostępnych na naszej
stronie internetowej. Tego typu szkolenia kładące nacisk na praktyczne aspekty wiedzy budowlanej już się odbywają na potrzeby
lokalnych społeczności inżynierów, np. szkolenie dotyczące badań geotechnicznych zorganizowane w czerwcu br. przez
Obwodowy Zespół Członkowski z Kamiennej Góry.
Osoby/zespoły odpowiedzialne przed Radą za realizację wniosku:
Komisja Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego Członków DOIIB
Termin wykonania: działanie ustawiczne

UCHWAŁA NR 129/1-25/R/2012
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 27.09.2012r.
w sprawie wpisu na listę członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 25 osób
UCHWAŁA NR 130/1-10/R/2012
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 27.09.2012r.
w sprawie zakończenia okresu zawieszenia w prawach członka
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 10 osób
UCHWAŁA NR 131/1-13/R/2012
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 27.09.2012r.
w sprawie zawieszenia w prawach członka
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 13 osób
(na wniosek zainteresowanych)
UCHWAŁA NR 132/1-3/R/2012
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 27.09.2012r.
w sprawie zawieszenia w prawach członka
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 3 osób
(na wniosek osób zainteresowanych, których prośba o zawieszenie z datą wsteczną nie została uwzględniona)
UCHWAŁA NR 133/1-7/R/2012
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 27.09.2012r.
w sprawie zawieszenia w prawach członka
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 7 osób
(na skutek nie uiszczania okręgowych składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 mies.)
UCHWAŁA NR 134/1/R/2012
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 27.09.2012r.
w sprawie zawieszenia w prawach członka

Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 22 osób
(na skutek nie uiszczania krajowych składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 mies.)
UCHWAŁA NR 135/1-14/R/2012
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 27.09.2012r.
w sprawie zawieszenia w prawach członka
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 14 osób
(na skutek nie uiszczania okręgowych i krajowych składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 mies.)
UCHWAŁA NR 136/1/R/2012
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 27.09.2012r.
w sprawie skreślenia z listy członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 1 osoby
(której członkostwo ustało na skutek śmierci)
UCHWAŁA NR 137/1-4/R/2012
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 27.09.2012r.
w sprawie skreślenia z listy członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 4 osób
(na skutek nie uiszczania okręgowych składek członkowskich przez okres dłuższy niż 12 mies.)
UCHWAŁA NR 138/1/R/2012
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 27.09.2012r.
w sprawie skreślenia z listy członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 1 osoby
(na skutek nie uiszczania krajowych składek członkowskich przez okres dłuższy niż 12 mies.)
UCHWAŁA NR 139/1-5/R/2012
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 27.09.2012r.
w sprawie skreślenia z listy członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 5 osób
(na skutek nie uiszczania okręgowych i krajowych składek członkowskich przez okres dłuższy niż 12 mies.)
UCHWAŁA NR 140/1-3/R/2012
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 27.09.2012r.
w sprawie uchylenia uchwały nr 101/1/R/2012 z dnia 26.07.2012r. dot. zawieszenia w prawach członka Dolnośląskiej
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 3 osób
UCHWAŁA NR 141/1/R/2012
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 27.09.2012r.
w sprawie zawieszenia w prawach członka
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 1 osoby
(na wniosek osoby zainteresowanej)
UCHWAŁA NR 142/R/2012
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 17.10.2012r.
w sprawie tymczasowego wpisu na listę członków
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
UCHWAŁA NR 143/1-23/R/2012
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 30.10.2012r.
w sprawie wpisu na listę członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 23 osób
UCHWAŁA NR 144/1-19/R/2012
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 30.10.2012r.
w sprawie zakończenia okresu zawieszenia w prawach członka
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 19 osób

UCHWAŁA NR 145/1-17/R/2012
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 30.10.2012r.
w sprawie zawieszenia w prawach członka
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 17 osób
(na wniosek zainteresowanych)
UCHWAŁA NR 146/1/R/2012
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 30.10.2012r.
w sprawie zawieszenia w prawach członka
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 1 osoby
(na wniosek osoby zainteresowanej, której prośba o zawieszenie z datą wsteczną nie została uwzględniona)
UCHWAŁA NR 147/1-6/R/2012
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 30.10.2012r.
w sprawie zawieszenia w prawach członka
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 6 osób
(na skutek nie uiszczania okręgowych składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 mies.)
UCHWAŁA NR 148/1/R/2012
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 30.10.2012r.
w sprawie zawieszenia w prawach członka
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 1 osoby
(na skutek nie uiszczania krajowych składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 mies.)
UCHWAŁA NR 149/1-13/R/2012
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 30.10.2012r.
w sprawie zawieszenia w prawach członka
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 13 osób
(na skutek nie uiszczania okręgowych i krajowych składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 mies.)
UCHWAŁA NR 150/1/R/2012
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 30.10.2012r.
w sprawie skreślenia z listy członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 1 osoby
(na wniosek osoby zainteresowanej)
UCHWAŁA NR 151/1/R/2012
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 30.10.2012r.
w sprawie skreślenia z listy członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 1 osoby
(na wniosek osoby zainteresowanej)
UCHWAŁA NR 152/1-3/R/2012
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 30.10.2012r.
w sprawie skreślenia z listy członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 3 osób
(których członkostwo ustało na skutek śmierci)
UCHWAŁA NR 153/1-6/R/2012
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 30.10.2012r.
w sprawie skreślenia z listy członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 6 osób
(na skutek nie uiszczania okręgowych składek członkowskich przez okres dłuższy niż 12 mies.)
UCHWAŁA NR 154/1-10/R/2012
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 30.10.2012r.
w sprawie skreślenia z listy członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 5 osób
(na skutek nie uiszczania okręgowych i krajowych składek członkowskich przez okres dłuższy niż 12 mies.)

UCHWAŁA NR 155/1-3/R/2012
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 30.10.2012r.
w sprawie uchylenia uchwały nr 115/13/R/2012 z dnia 30.08.2012r. dot. zawieszenia w prawach członka Dolnośląskiej
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 3 osób
UCHWAŁA NR 156/1-2/R/2012
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 30.10.2012r.
w sprawie zawieszenia w prawach członka
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2 osób
(na wniosek osób zainteresowanych)
UCHWAŁA NR 157/R/2012
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 15.11.2012 r.
w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium Rady DOIIB
dotyczących przyznania zapomóg losowych Członkom DOIIB.
UCHWAŁA Nr 158/R/2012
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 15.11.2012 r.
w sprawie powołania Stałego Obwodowego Zespołu Członkowskiego DOIIB
na terenie kłodzkiego obwodu wyborczego.
§1
Na podstawie § 1 ust. 3 uchwały Rady DOIIB nr 170/R/2010 z dn. 16.12.2010 r. oraz Wniosku o powołanie Stałego OZC z dn.
21.09.2012 r., Okręgowa Rada DOIIB powołuje Obwodowy Zespół Członkowski o charakterze stałym, działający na terenie
kłodzkiego obwodu wyborczego, któremu nadaje numer OZC-5/9/S.

1.

§2
Na podstawie wniosku stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, Przewodniczącym OZC-5/9/S jest mgr inż.
Zbigniew Wnęk – DOŚ/IS/0251/02, Delegat na Okręgowe Zjazdy DOIIB III kadencji 2010-2014.

2. W skład OZC-5/9/S, na dzień powołania wchodzi 6 osób, które podpisały wniosek o jego powołanie, wg załącznika nr 1 do
uchwały.
3. Cele i zakres działalności Obwodowych Zespołów Członkowskich DOIIB, a także koszty ich działalności określa uchwała Rady
DOIIB nr 170/R/2010 z dnia 16.12.2010 r.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 159/R/2012
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 15.11.2012 r.
w sprawie powołania Stałego Obwodowego Zespołu Członkowskiego DOIIB
na terenie dzierżoniowskiego obwodu wyborczego.
§1
Na podstawie § 1 ust. 3 uchwały Rady DOIIB nr 170/R/2010 z dn. 16.12.2010 r. oraz Wniosku o powołanie Stałego OZC z dn.
10.10.2012 r., Okręgowa Rada DOIIB powołuje Obwodowy Zespół Członkowski o charakterze stałym, działający na terenie
dzierżoniowskiego obwodu wyborczego, któremu nadaje numer OZC-6/2/S.
§2
1. Na podstawie wniosku stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, Przewodniczącym OZC-6/2/S jest mgr Zenon
Naskręt – DOŚ/BD/0008/01, Delegat na Okręgowe Zjazdy DOIIB III kadencji 2010-2014.
2. W skład OZC-6/2/S, na dzień powołania wchodzą 4 osoby, które podpisały wniosek o jego powołanie, wg załącznika nr 1 do
uchwały.
3. Cele i zakres działalności Obwodowych Zespołów Członkowskich DOIIB, a także koszty ich działalności określa uchwała Rady
DOIIB nr 170/R/2010 z dnia 16.12.2010 r.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 160/R/2012
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 15.11.2012 r.
w sprawie powołania Stałego Obwodowego Zespołu Członkowskiego DOIIB
na terenie ząbkowickiego obwodu wyborczego.
§1
Na podstawie § 1 ust. 3 uchwały Rady DOIIB nr 170/R/2010 z dn. 16.12.2010 r.
oraz Wniosku o powołanie Stałego OZC z dn.
15.10.2012 r., Okręgowa Rada DOIIB powołuje Obwodowy Zespół Członkowski o charakterze stałym, działający na terenie
ząbkowickiego obwodu wyborczego, któremu nadaje numer OZC-7/32/S.
§2
1. Na podstawie wniosku stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, Przewodniczącym OZC-7/32/S jest inż. Dariusz
Miernik – DOŚ/BD/0112/03, Delegat na Okręgowe Zjazdy DOIIB III kadencji 2010-2014.
2. W skład OZC-7/32/S, na dzień powołania wchodzą 3 osoby, które podpisały wniosek o jego powołanie, wg załącznika nr 1 do
uchwały.
3. Cele i zakres działalności Obwodowych Zespołów Członkowskich DOIIB, a także koszty ich działalności określa uchwała Rady
DOIIB nr 170/R/2010 z dnia 16.12.2010 r.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 161/R/2012
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 15.11.2012 r.
w sprawie odwołania Pani Grażyny Kaczyńskiej z funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa.
Na podstawie § 11 pkt 8 Statutu PIIB, w powiązaniu z § 4 pkt 3 Regulaminu okręgowych rad PIIB, Rada Dolnośląskiej Okręgowej
Izby Inżynierów Budownictwa stwierdza, co następuje:
§1
W związku ze złożoną rezygnacją Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, w wyniku tajnego głosowania,
odwołała Panią Grażynę Kaczyńską z funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.
§2
Dokument rezygnacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 161/R/2012 z dnia 15.11.2012 r.

UCHWAŁA NR 162/R/2012
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 15.11.2012 r.
w sprawie odwołania Pana Andrzeja Kudły z funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa.
Na podstawie §11 pkt 8 Statutu PIIB, w powiązaniu z § 4 pkt 3 Regulaminu okręgowych rad PIIB, Rada Dolnośląskiej Okręgowej
Izby Inżynierów Budownictwa stwierdza, co następuje:
§1
W związku ze złożoną rezygnacją Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, w wyniku tajnego głosowania,
odwołała Pana Andrzeja Kudłę z funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
§2
Dokument rezygnacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 162/R/2012 z dnia 15.11.2012 r.

UCHWAŁA NR 163/R/2012
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 15.11.2012 r.
w sprawie odwołania Pana Tadeusza Olichwera z funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa.
Na podstawie § 11 pkt 8 Statutu PIIB, w powiązaniu z § 4 pkt 3 Regulaminu okręgowych rad PIIB, Rada Dolnośląskiej Okręgowej
Izby Inżynierów Budownictwa stwierdza, co następuje:
§1
W związku ze złożoną rezygnacją Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, w wyniku tajnego głosowania,
odwołała Pana Tadeusza Olichwera z funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.
§2
Dokument rezygnacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 163/R/2012 z dnia 15.11.2012 r.

UCHWAŁA NR 164/R/2012
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 15.11.2012 r.
w sprawie wyboru Pani Grażyny Kaczyńskiej do pełnienia funkcji
Członka Prezydium Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
Na podstawie przeprowadzonych wyborów uzupełniających do Prezydium Rady DOIIB, Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa stwierdza, co następuje:
§1
Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa wybrała Panią Grażynę Kaczyńską do pełnienia funkcji Członka
Prezydium Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 165/R/2012
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 15.11.2012 r.
w sprawie wyboru Pana Andrzeja Kudły do pełnienia funkcji

Członka Prezydium Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Na podstawie przeprowadzonych wyborów uzupełniających do Prezydium Rady DOIIB, Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa stwierdza, co następuje:
§1
Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa wybrała Pana Andrzeja Kudłę do pełnienia funkcji Członka
Prezydium Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 166/R/2012
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 15.11.2012 r.
w sprawie wyboru Pana Tadeusza Olichwera do pełnienia funkcji
Członka Prezydium Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Na podstawie przeprowadzonych wyborów uzupełniających do Prezydium Rady DOIIB, Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa stwierdza, co następuje:
§1
Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa wybrała Pana Tadeusza Olichwera do pełnienia funkcji Członka
Prezydium Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 167/R/2012
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 15.11.2012 r.
w sprawie zmiany składu Prezydium Rady DOIIB.
W związku z podjęciem Uchwał nr 161/R/2012; 162/R/2012; 163/R/2012 oraz Uchwał nr 164/R/2012; 165/R/2012 i 166/R/2012 z
dnia 15.11.2012 r. Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa stwierdza, że Prezydium Rady DOIIB działać
będzie w składzie:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Przewodniczący Rady
Z-ca Przewodniczącego Rady
Z-ca Przewodniczącego Rady
Skarbnik
Sekretarz Rady
Członek Prezydium
Członek Prezydium
Członek Prezydium
Członek Prezydium
Członek Prezydium
Członek Prezydium
Członek Prezydium

§1
Eugeniusz Hotała
Aleksander Nowak
Andrzej Pawłowski
Janusz Szczepański
Anita Fokczyńska
Adrian Ciejak
Adam Dobrucki
Kazimierz Haznar
Grażyna Kaczyńska
Andrzej Kudła
Tadeusz Olichwer
Jakub Pisarek

§2
Z dniem 15.11.2012 r. traci moc obowiązującą Uchwała nr 06/R/2011 z dnia 13.01.2011 r.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 168/R/2012
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 15.11.2012 r.
w sprawie ustalenia zakresu zadań i odpowiedzialności Członków Prezydium Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa.
Na
podstawie
§
9
pkt
2
Regulaminu
okręgowych
rad
PIIB
oraz
w
związku
z
Uchwałą
nr 167/R/2012 z dnia 15.11.2012 r. Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa ustala szczegółowe zakresy
zadań i odpowiedzialności członków Prezydium Rady DOIIB – zgodnie z załącznikiem nr 1.
§1
Załącznik nr 1 stanowi integralną część niniejszej Uchwały.
§2
Z dniem 15.11.2012 r. traci moc obowiązującą załącznik nr 1 do Uchwały nr 05/R/2011 z dnia 13.01.2011 r.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 168/R/2012 Rady DOIIB z dnia 15.11.2012 r.
ZAKRESY ZADAŃ I ODPOWIEDZIALNOŚCI CZŁONKÓW PREZYDIUM RADY DOIIB
L.p.

Funkcja

Nazwisko i imię

Zakres zadań i odpowiedzialności

kandydata
dr hab. inż. Eugeniusz
Hotała

1.

Przewodniczący Rady

2.

Zastępca
Przewodniczącego Rady

inż. Aleksander Nowak

3.

Zastępca
Przewodniczącego Rady

dr inż. Andrzej
Pawłowski

4.

Skarbnik

mgr inż.
Janusz Szczepański

Zadania regulaminowe i statutowe

5.

Sekretarz

mgr inż.
Anita Fokczyńska

Zadania regulaminowe i statutowe

6.

Członek Prezydium

mgr inż.
Grażyna Kaczyńska

7.

Członek Prezydium

mgr inż.
Andrzej Kudła

Zadania statutowe i regulaminowe
Koordynacja współpracy między organami DOIIB, koordynacja
i nadzór nad pracami komisji i zespołów Rady,
przewodniczenie Kapitule konkursu „Inżynier Roku”,
organizacja Zjazdów DOIIB, zastępowanie Przewodniczącego w
razie jego dłuższej nieobecności.
Współpraca z zagranicą, usługi transgraniczne, współpraca z
uczelniami w sprawie programów nauczania, organizowanie
doskonalenia zawodowego członków DOIIB, szkolenia
i konferencje, wydawanie czasopisma DOIIB, zastępowanie
Przewodniczącego w razie jego dłuższej nieobecności.

Pomoc w tworzeniu i organizacji działalności Obwodowych
Zespołów Członkowskich DOIIB, organizacja imprez
integracyjnych i promujących DOIIB, opieka nad zawartością
merytoryczną strony internetowej.
Współpraca z wydziałami Architektury
i Budownictwa oraz PINB w zakresie interpretacji przepisów
prawa budowlanego, koordynacja spraw związanych z
eksploatacją i utrzymaniem budynku siedziby DOIIB i
nieruchomości „Wzgórze Marty”
w Przesiece, wyposażenie biura.

8.

Członek Prezydium

mgr inż.
Tadeusz Olichwer

9.

Członek Prezydium

mgr inż.
Jakub Pisarek

10.

Członkowie Prezydium

pozostali

Pomoc losowa członkom DOIIB, współpraca ze
stowarzyszeniami naukowo-technicznymi, nadzór nad
programami ubezpieczeniowymi i „bankiem informacji o
pracy”, współpraca z Zespołem Prawno-Regulaminowym,
współpraca z Izbą Krajową.
Koordynacja utrzymania i rozbudowy strony internetowej
DOIIB + zadania regulaminowe.

Zadania regulaminowe i statutowe.

UCHWAŁA NR 169/R/2012
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 15.11.2012 r.
w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli.
§1
W związku z podjęciem Uchwały nr 167/R/2012 r. z dnia 15.11.2012 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. 21. ust. 1 pkt 3 (Dz.U. Nr 5/2001 z późniejszymi zmianami) oraz § 5 ust. 3 i § 15 ust. 2 Regulaminu okręgowych
rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, upoważnia do składania oświadczenia woli w jej imieniu następujące osoby:
1.

Przewodniczący Rady

Eugeniusz Hotała

2.

Zastępca Przewodniczącego Rady

Aleksander Nowak

3.

Zastępca Przewodniczącego Rady

Andrzej Pawłowski

4.

Skarbnik

Janusz Szczepański

5.

Sekretarz

Anita Fokczyńska

Oświadczenie woli w imieniu Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa składa co najmniej dwóch spośród
upoważnionych
członków
Prezydium,
w
tym
przewodniczący
lub
zastępca
przewodniczącego
rady,
z zastrzeżeniem § 2.
§2
Dokumenty obrotu pieniężnego lub materialnego mogą być podpisywane przez upoważnionych członków Prezydium, w tym przez
przewodniczącego lub zastępcę przewodniczącego oraz sekretarza lub skarbnika.
§3
Z dniem 15.11.2012 r. traci moc obowiązującą Uchwała nr 07/R/2011 z dnia 13.01.2011 r.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 170/R/2012
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 15.11.2012 r.
w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania zapomogi losowej Członkom DOIIB.
Na podstawie art. 8 pkt 12 ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów w związku z
§2 pkt 16 Regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Okręgowa Rada DOIIB postanawia zmienić treść
Regulaminu przyznawania zapomogi losowej Członkom Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, stanowiącego
Załącznik do uchwały nr 32/R/2010 z dnia 18.03.2010 r. w ten sposób, że:
§1
1. W § 3 pkt 3 Regulaminu skreśla się dotychczasową treść i nadaje się nowe brzmienie:
„3.Wysokość jednorazowej zapomogi losowej każdorazowo proponuje Członek Prezydium Rady DOIIB, upoważniony przez
Przewodniczącego Rady DOIIB uwzględniając zapisy załącznika nr 1 do Regulaminu.”
2. W § 3 pkt 5 Regulaminu skreśla się dotychczasową treść i nadaje się nowe brzmienie:

„5. W nagłych wypadkach zapomogę losową może przyznać Przewodniczący Rady DOIIB bez uchwały Prezydium Rady DOIIB
a jedynie po zasięgnięciu opinii upoważnionego Członka Prezydium Rady DOIIB, o którym mowa w § 3 pkt 3. Przewodniczący
Rady DOIIB na najbliższym posiedzeniu informuje Prezydium Rady DOIIB o podjętej decyzji.”
3. W pkt 4 Załączników nr 2 i 3 do Regulaminu, skreśla się słowa: „upoważnionego Zastępcy Przewodniczącego Rady DOIIB” a
na ich miejsce wpisuje się: „upoważnionego Członka Prezydium Rady DOIIB”.
§2
Pozostałe postanowienia Regulaminu wraz załącznikami nr 1, 2 i 3 nie ulegają zmianie.
§3
Jednolity tekst Regulaminu przyznawania zapomogi losowej członkom Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik do Uchwały Nr 170/R/2012
z dnia 15.11.2012 r.

REGULAMIN
przyznawania zapomogi losowej Członkom
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

§1
1.

Regulamin przyznawania zapomogi losowej członkom Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (zwanej dalej
DOIIB) został opracowany na podstawie:
Art. 8 ust. 1 pkt 12 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa

-

oraz urbanistów (Dz.U. Nr 5 z dnia 21 stycznia 2001 r.),
§ 18 Statutu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwalonego w dniu 27 września 2002 r. przez I Krajowy Zjazd Izby.

2.

Niniejszy regulamin został uchwalony przez Prezydium Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w dniu
25.02.2003 r.
§2

1.

Zapomogi losowe przyznawane są członkom DOIIB w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych,
długotrwałej choroby lub śmierci członka DOIIB.

2.

Wysokość zapomogi losowej powinna być dostosowana do sytuacji materialnej, rodzinnej i zawodowej członków DOIIB.

3.

Wysokość zapomogi losowej jest zależna od wielkości posiadanych środków na koncie DOIIB.
§3

1.

Maksymalna kwota zapomogi losowej wypłacanej w przypadkach określonych w §2 pkt 2 nie może przekraczać w roku
podatkowym, w którym jest udzielona, kwoty zwolnionej z podatku dochodowego określonej ustawą o podatku dochodowym
od osób fizycznych oraz wartości określonej w zał. nr 1 do Regulaminu.

2.

Wniosek o zapomogę losową (wg wzoru – załącznik nr 2) składa osoba zainteresowana do Prezydium Rady DOIIB.

3. Wysokość jednorazowej zapomogi losowej każdorazowo proponuje Członek Prezydium Rady DOIIB, upoważniony przez
Przewodniczącego Rady DOIIB, uwzględniając zapisy załącznika nr 1 do Regulaminu.
4.

Prezydium Rady DOIIB zatwierdza ostateczną kwotę zapomogi losowej.

5. W nagłych przypadkach losowych zapomogę losową może przyznać Przewodniczący Rady DOIIB bez uchwały Prezydium
Rady DOIIB a jedynie po zasięgnięciu opinii upoważnionego Członka Prezydium Rady DOIIB, o którym mowa w § 3 pkt 3.
Przewodniczący Rady DOIIB na najbliższym posiedzeniu informuje Prezydium Rady DOIIB o podjętej decyzji.
§4
1.

Zapomoga losowa przysługuje:
a)

członkom DOIIB,

b)

najbliższej rodzinie w przypadku śmierci członka DOIIB.

§5
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zapomoga losowa udzielana jest z funduszy własnych DOIIB.
Środkami przeznaczonymi na zapomogi losowe rozporządza Prezydium Rady DOIIB.
Nadesłane wnioski rozpatruje się na najbliższym posiedzeniu Prezydium Rady DOIIB
a w przypadkach szczególnych bez zbędnej zwłoki.
Wniosek o zapomogę losową po zatwierdzeniu przez Prezydium Rady DOIIB jest podstawą wypłaty zapomogi. Wzory
wniosków stanowią załączniki nr 2 i 3 Regulaminu.
Formy wypłaty zapomogi losowej mogą być zróżnicowane: wypłata gotówki z kasy
lub przelew na konto członka DOIIB.
Przy wypłacie z kasy wniosek o zapomogę losową jest załącznikiem do dokumentu kasowego KW.
§6

1.

Uprawnienia do interpretacji szczegółowej celów i zasad przyznawania zapomogi losowej posiada Prezydium Rady DOIIB.

2.

Uchwały w sprawach udzielenia zapomogi losowej Prezydium Rady DOIIB podejmuje zwykłą większością głosów. W
przypadku równej liczy głosów decyduje głos Przewodniczącego zebrania Prezydium Rady DOIIB.
§7

Kontrolę nad gospodarką w zakresie udzielanych zapomóg losowych sprawuje:
 Rada DOIIB,
 Komisja Rewizyjna DOIIB.
§8
Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
ZAŁĄCZNIK NR 1
do Regulaminu przyznawania zapomogi losowej członkom DOIIB (uchwała Rady DOIIB Nr 170/R/2012)
TABELA WYSOKOŚCI ZAPOMOGI LOSOWEJ
Lp.

Odbiorcy zapomogi finansowej

Zapomoga finansowa

1.

Członkowie DOIIB

do 100 %

2.

Rodziny po zmarłych członkach DOIIB

do 50 %

UWAGI:
1.

Podane w tabeli procenty odnoszą się do maksymalnej kwoty zapomogi finansowej zgodnie z § 3, pkt 1.

ZAŁĄCZNIK NR 2
do Regulaminu przyznawania zapomogi losowej członkom DOIIB (uchwała Rady DOIIB Nr 170/R/2012)

Wrocław, dnia .....................

WNIOSEK O ZAPOMOGĘ LOSOWĄ
.................................................
(Nazwisko i imię wnioskodawcy)

Do:

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

Prezydium Rady Dolnośląskiej
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

(Adres zamieszkania wnioskodawcy)

.................................................
(tel)

.................................................
(nr ewidencyjny DOŚ….)

1. Proszę o udzielenie zapomogi finansowej w wysokości: ................................................................
2. Swoją prośbę uzasadniam:………………………………………………………………………………
.............................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………
3. Zapomogę proszę przekazać na moje konto:

Oddział banku…………………………Numer rachunku ...........……………………………………..
lub przekazem pocztowym na adres ………..………………………………………………………….
……………………….
(podpis wnioskodawcy)

UWAGA:


Do wniosku należy dołączyć dokumenty poświadczające aktualną sytuację wnioskodawcy oraz
rodziny zamieszkującej wspólnie z wnioskodawcą: PIT, odcinki renty, itp



Pozycje 1-3 wypełnia wyłącznie wnioskodawca



Pozycje 4-6 wypełnia Prezydium Rady DOIIB

4. Opinia upoważnionego Członka Prezydium Rady DOIIB:
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
…………………………
(podpis)

5. Decyzja Prezydium Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa:
.............................................................................................................................................................
.........................................................................................

(podpisy
upoważnionych członków Prezydium Rady DOIIB)

6. Zapomogę finansową przekazano/wypłacono w kwocie .................., słownie: ..............................
.............................................................................................................................................................
w dniu .............., dla …........................................................................................................................
dowód tożsamości (seria, numer) .......................................................................................................
gotówką/przelano na konto nr .............................................................................................................
Przekazano/Wypłacono:
.......................................
(podpisy)

ZAŁĄCZNIK NR 3
do Regulaminu przyznawania zapomogi losowej członkom DOIIB (uchwała Rady DOIIB Nr 170/R/2012)

Wrocław, dnia ......................

WNIOSEK O ZAPOMOGĘ LOSOWĄ PO ŚMIERCI CZŁONKA DOIIB
.......................................................
(Nazwisko i imię wnioskodawcy)
........................................................
(Adres zamieszkania wnioskodawcy,.tel)

Do:
Prezydium Rady Dolnośląskiej
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

.......................................................
(Stopień pokrewieństwa)

.......................................................
(Nazwisko i imię zmarłego Członka DOIIB)
.......................................................
(nr ewidencyjny DOŚ….)

1. Proszę o udzielenie zapomogi finansowej w wysokości: ................................................................
2. Swoją prośbę uzasadniam:………………………………………………………….……………………
...........................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

3. Zapomogę proszę przekazać na moje konto:
Oddział banku…………………………Numer rachunku ...........………………………………….…..
lub przekazem pocztowym na adres ………..……………………………………………………..…….
……………………………………………….
(podpis wnioskodawcy)

UWAGA:


Do wniosku należy dołączyć kopię aktu zgonu Członka DOIIB oraz kopię dowodu osobistego
wnioskodawcy, ewentualnie inne dokumenty



Pozycje 1-3 wypełnia wyłącznie wnioskodawca



Pozycje 4-6 wypełnia Prezydium Rady DOIIB

4. Opinia upoważnionego Członka Prezydium Rady DOIIB:
...........................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
.........................................
(podpis)

5. Decyzja Prezydium Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa:
...........................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
................................................................................................. (podpisy
upoważnionych członków Prezydium Rady DOIIB)

6. Zapomogę finansową przekazano/wypłacono w kwocie ......................, słownie: ...........................
.............................................................................................................................................................
w dniu ..................., dla …...................................................................................................................
dowód tożsamości (seria, numer) .......................................................................................................
gotówką/przelano na konto nr .............................................................................................................
Przekazano/Wypłacono:

................................................
(podpisy)

UCHWAŁA Nr 171/R/2012
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 15.11.2012 r.
w sprawie przyjęcia terminarza prac przygotowawczych do XII Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego DOIIB.
§1
Okręgowa Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa przyjmuje terminarz działań przygotowawczych
do XII Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
Terminarz stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§2
1.Okręgowa Rada DOIIB upoważnia Przewodniczącego Zespołu Organizacyjnego XII Zjazdu DOIIB do zmian terminów
określonych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2.W razie nieobecności Przewodniczącego Zespołu Organizacyjnego XII Zjazdu DOIIB, upoważnienie do zmiany
terminów, o których mowa powyżej przysługuje Zastępcy Zespołu Organizacyjnego XII Zjazdu DOIIB.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 171/R/2012 z dnia 15.11.2012 r.

TERMINARZ DZIAŁAŃ PRZYGOTOWAWCZYCH
XII OKRĘGOWEGO ZJAZDU SPRAWOZDAWCZEGO DOIIB W DNIU 20 KWIETNIA 2013 R.
DATA

ZADANIA

ODPOWIEDZIALNY

2012-10-19

Rezerwacja sal w hotelu WROCŁAW

Małgorzata Czajkowska

2012-10-19

Wysłanie zlecenia do Hotelu WROCŁAW

Małgorzata Czajkowska

2012-11-15

Przyjęcie harmonogramu działań przygotowawczych XII Zjazdu
przez Radę DOIIB

Aleksander Nowak

2012-12-05

Posiedzenie Zespołu Organizacyjnego Zjazdu i Zespołu PrawnoRegulaminowego w sprawie zmian w regulaminie XII Zjazdu DOIIB

Aleksander Nowak

2013-01-21

Wyznaczenie i zawarcie umowy z osobą stenografującą przebieg
Zjazdu w dn. 20-04-2013

Małgorzata Czajkowska

2013-01-28

Wyznaczenie firmy realizującej elektroniczne liczenie głosów oraz
omówienie z nią zasad trybu głosowań dn.20-04-2013

Małgorzata Czajkowska

2013-02-18

Przygotowanie projektu sprawozdania z działalności Okręgowej
Rady DOIIB

Anita Fokczyńska
Izabela Orzeł

2013-03-04

Przekazanie sprawozdań OKK, OSD, OROZ do Biura

Kazimierz Czapliński
Władysław Juchniewicz
Stanisław Stojewski

2013-03-08

Weryfikacja projektu sprawozdania z działalności Okręgowej Rady
DOIIB

Izabela Orzeł
Aleksander Nowak
Andrzej Pawłowski
Eugeniusz Hotała
Grażyna Kaczyńska
Andrzej Kudła
Tadeusz Olichwer
Janusz Szczepański

2013-03-08

Opracowanie dokumentów zjazdowych (mandatu, regulaminu,
porządku obrad, zaproszenia, druków zgł. wniosku i do dyskusji)

Zespół Organizacyjny
Zjazdu

2013-03-08

Sporządzenie listy gości Zjazdu i uzgodnienie jej z
Przewodniczącym Rady
Opracowanie projektu uchwał zjazdowych

Aleksander Nowak

Posiedzenie Zespołu Organizacyjnego Zjazdu w sprawie przyjęcia
projektu dokumentów zjazdowych i projektu uchwał zjazdowych
Przekazanie projektu sprawozdania finansowego Okręgowej Rady
DOIIB za rok 2012 i projektu budżetu DOIIB na rok 2013
Przygotowanie projektów uchwał w tym zakresie.

Aleksander Nowak

2013-03-11
2013-03-11
2013-03-15

2013-03-18

2013-03-20
2013-03-28

Zespół Organizacyjny
Zjazdu

Piotr Dobrzański
Janusz Szczepański

Przekazanie projektu sprawozdania z działalności Okręgowej Rady Izabela Orzeł
DOIIB, wstępnego sprawozdania z wykonania budżetu DOIIB za rok
2012 oraz projektu budżetu DOIIB na rok 2013 Przewodniczącej
OKR
Małgorzata Czajkowska
Wysłanie zaproszeń do gości Zjazdu
Posiedzenie Prezydium oraz posiedzenie Okręgowej Rady DOIIB w
sprawie przyjęcia:
- sprawozdania z działalności OR DOIIB
- sprawozdania z wykonania budżetu DOIIB za rok 2012
- projektu budżetu DOIIB na rok 2013
- projektu uchwał zjazdowych i dokumentów zjazdowych

Eugeniusz Hotała
Tadeusz Olichwer
Aleksander Nowak
Anita Fokczyńska
Janusz Szczepański

Informacja o sprawozdaniach organów: OKK, OSD, OROZ

Kazimierz Czapliński
Władysław Juchniewicz
Stanisław Stojewski

Informacja o sprawozdaniu OKR

Anna Ficner

Eugeniusz Hotała
Kazimierz Czapliński
Władysław Juchniewicz
Stanisław Stojewski
Anna Ficner

2013-04-02

Przekazanie ostatecznej wersji sprawozdań wszystkich organów
DOIIB do Biura (w celu powielenia i wysłania do delegatów)

2013-04-03

Ustalenie listy delegatów DOIIB oraz listy członków organów DOIIB Izabela Orzeł
niebędących delegatami

2013-04-05

Wysłanie do delegatów DOIIB: zaproszeń, sprawozdań organów za Izabela Orzeł
rok 2012, projektu porządku obrad, projektu regulaminu zjazdu,
projektów uchwał zjazdu. Wysłanie zaproszeń do członków organow
DOIIB niebędących delegatami.
Przygotowanie teczek z dokumentami zjazdowymi dla prezydium i Tadeusz Olichwer
komisji zjazdowych

2013-04-12
2013-04-12

Wydrukowanie mandatów

Małgorzata Czajkowska

2013-04-12

Sporządzenie listy obecności delegatów

Izabela Orzeł

2013-04-20

XII Zjazd DOIIB

2013-04-29

Przekazanie sprawozdań, protokółow i uchwał z XII Zjazdu DOIIB
do KR PIIB

Przewodniczący Zjazdu

Opracowanie:
Zespół Organizacyjny XII Zjazdu DOIIB, powołany uchwałą Rady DOIIB nr 126/R/2012 z 13.09.2012 r. w składzie:
Przewodniczący: Aleksander Nowak
Zastępca Przewodniczącego: Tadeusz Olichwer
Członkowie: Danuta Paginowska
Roma Rybiańska
Barbara Pawnuk
Anita Fokczyńska
Grażyna Kaczyńska
Janusz Szczepański
Ewa Karkut-Żabińska
Małgorzata Czajkowska
UCHWAŁA Nr 172/R/2012
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 15.11.2012 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian w budżecie
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na 2012 rok.
§1
Zgodnie z § 14 pkt 4 Regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Okręgowa Rada Dolnośląskiej Okręgowej
Izby Inżynierów Budownictwa przyjmuje zmianę budżetu na rok 2012 wg załącznika nr 1.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 172/R/2012 z dnia 15.11.2012 r.

Aktualizacja budżetu 2012 r.
A. Aktualizacja budżetu 2012 - PRZYCHODY

WYSZCZEGÓLNIENIE

Lp.

PRZYCHODY
1 Składki

Kwota w tys. Struktura w
zł (2012)
budżecie 2012

3700,0

100,00%

2910,0

78,65%

2 Wpisowe

40,0

1,08%

3 Procedura kwalifikacyjna

630,0

17,03%

4 Pozostałe usługi/działalność gospodarcza

120,0

3,24%

B. Aktualizacja budżetu 2012 - GRUPOWANIE WYDATKÓW

WYSZCZEGÓLNIENIE

Lp.

KOSZTY
I.

Kwota w tys. Struktura w
zł (2012)
budżecie 2012

3695,0
1070,0

100,00%

1 Wynagrodzenia, ZUS i inne świadczenia

580,0

54,21%

2 Usługi obce (czynsze, łączność, informatyczne, księgowe, bankowe,

350,0

32,71%

50,0

4,67%

60,0

5,61%

30,0

2,80%

2460,0

100,00%

1070,0

43,50%

OKR

60,0

2,44%

OSD

150,0

6,10%

OROZ

180,0

7,32%

OKK

680,0

27,64%

2 Koszty bieżącej działalności Rady (wszystkie koszty związane z
działaniem Rady)
3 Działania na rzecz członków - suma 3a + 3b + 3c

360,0

14,63%

770,0

31,30%

a seminaria i szkolenia

220,0

8,94%

b biuletyny i czasopisma

300,0

12,20%

c pozostałe wydatki

250,0

10,16%

4 Fundusz pomocy losowej

60,0

2,44%

5 Okręg. Zjazd Delegat.

60,0

2,44%

Koszty administracyjne

pozostałe)
3 Zużycie materiałów i energii (materiały biurowe i eksploatacyjne, energia,
wyposażenie, wydawnictwa, pozostałe)
4 Pozostałe koszty (amortyzacja, podróże służbowe, ubezpieczenia, inne
koszty)
5 Koszty związane z budynkiem w Przesiece

II. Koszty statutowe
1 Koszty bieżącej działalności organów, z podziałem na organy (wszystkie

koszty związane z działaniem organów)

6 Współpraca z innymi organizacjami, współpraca z zagranicą
7 Fundusz zapasowy

III. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Koszty związane z najmem, inne koszty działalności gospodarczej

C

WYNIK=PRZYCHODY- KOSZTY

D

DANE UZUPEŁNIAJĄCE
1 Odsetki od wkładów bankowych

90,0

3,66%

50,00

2,03%

165,0

100,00%

165,0

5,0
80,0

UCHWAŁA Nr 173/R/2012
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 15.11.2012 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Konkursu Inżynier Roku.
§1
Okręgowa Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa postanawia zmienić treść Regulaminu Konkursu Inżynier
Roku dla członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, stanowiącego Załącznik nr 1 do uchwały nr 191/R/2011
z dnia 15.12.2011 r. w ten sposób, że:
1.

W rozdziale III. pkt 1. po słowach „kierownik budowy” dopisuje się: „lub kierownik robót”.

2.

W rozdziale IV. pkt 2. po słowach „z branżowymi inspektorami nadzoru” dopisuje się: „z tym, że tylko osoba pełniąca
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie na tym obiekcie może uzyskać tytuł Inżyniera Roku, natomiast zespół
może uzyskać wyróżnienie”.

3.

W rozdziale X. pkt 2. po słowach „w wysokości 10.000 zł” dopisuje się: „oraz statuetkę”.

4.

W rozdziale X. pkt 3. po słowach „przyznać wyróżnienia” dopisuje się: „oraz miniatury statuetek”.

5.

W rozdziale V. pkt 1. skreśla się dotychczasową treść, i nadaje nowe brzmienie:

„1.Kandydatów do konkursu za dany rok można zgłaszać od 1 stycznia do 31 maja następnego roku.”
§2
Pozostałe postanowienia Regulaminu Konkursu Inżynier Roku dla członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
nie ulegają zmianie.
§3
Jednolity tekst Regulaminu Konkursu Inżynier Roku dla członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa stanowi
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 173/R/2012
z dnia 15.11.2012 r.
REGULAMIN
KONKURSU INŻYNIER ROKU
dla członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

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

1.
2.
3.

1.

2.

I. Postanowienia ogólne
Dolnośląska Izba Inżynierów Budownictwa ustanawia konkurs Inżynier Roku.
Regulamin określa cele konkursu, warunki uczestnictwa w konkursie i procedurę.
Konkurs obejmuje tylko członków DOIIB i dotyczy obiektów zrealizowanych na obszarze województwa dolnośląskiego a także
obiektów zrealizowanych w kraju i poza jego granicami.
W konkursie przyznawane są tytuły i nagrody oraz mogą być przyznane wyróżnienia.
Tytuły nadawane są corocznie, za osiągnięcia wdrożone w ciągu roku poprzedzającego rok ich przyznania.
Koszty konkursu pokrywane są ze środków DOIIB.
II. Cele konkursu
Promocja inżynierów zrzeszonych w DOIIB;
Promocja osiągnięć twórców innowacyjnych rozwiązań;
Nawiązanie i zacieśnienie współpracy pomiędzy przedsiębiorcami stosującymi innowacyjne techniki i technologie a
projektantami, kierownikami budów i inspektorami nadzoru.
III. Kategorie konkursu
Tytuł Inżynier Roku przyznawany będzie w następujących kategoriach:
- Projektant
- Kierownik budowy lub kierownik robót
- Inspektor nadzoru inwestorskiego
Zastrzega
się
możliwość
nie
przyznania
nagrody
w poszczególnych kategoriach.

i

tytułu

w

danym

roku

IV. Warunki uczestnictwa w konkursie
Kandydat musi być członkiem DOIIB.
Kandydatem może być również zespół członków DOIIB, którzy zrealizowali jeden, ten sam obiekt (zespół projektantów,
kierownik budowy z kierownikami robót, inspektor nadzoru inwestorskiego z branżowymi inspektorami nadzoru, z tym, że tylko
osoba pełniąca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie na tym obiekcie może uzyskać tytuł Inżyniera Roku,
natomiast zespół może uzyskać wyróżnienie).
3. Dopuszcza się zgłoszenie danego kandydata tylko w jednej kategorii i tylko na podstawie jednego wykonanego obiektu
budowlanego.
4. Kandydatów mogą zgłaszać:
– członek DOIIB własną kandydaturę
– jeden członek izby lub grupa członków izby
– instytucje, przedsiębiorcy, inwestorzy
5. Do zgłoszenia należy dołączyć zgodę kandydata na uczestnictwo w konkursie, wyrażoną w formie pisemnej.
1.
2.

1.
2.

V. Termin i miejsce zgłaszania kandydatów
Kandydatów do konkursu za dany rok można zgłaszać od 1 stycznia do 31 maja następnego roku.
Kandydatów należy zgłaszać w formie pisemnej, w siedzibie DOIIB.

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

VI. Wymagania formalne zgłoszenia dotyczące zrealizowanego przez kandydata obiektu budowlanego
Opis obiektu, wskazanie podstawowych parametrów technicznych, daty uzyskania pozwolenia na budowę oraz daty
dopuszczenia do użytkowania;
Orientacyjna wartość wykonanego obiektu;
Krótki opis technicznych rozwiązań ze wskazaniem na nowatorskie rozwiązania z załączoną dokumentacją fotograficzną lub
filmową;
Podanie czasy realizacji obiektu;
Wpływ na środowisko.
Informacje , o których mowa w pkt.1 do 5 mają wpływ na ocenę kandydata.

6.

VII. Etapy konkursu
Pierwszy
etap
konkursu
komisje
okręgowe,
dokonują
wyboru
nominowanych
do II etapu konkursu, spośród wszystkich zgłoszonych kandydatów.
Nominację do II etapu konkursu może otrzymać tylko jeden kandydat, w którejkolwiek kategorii, na każde rozpoczęte 500
członków danego okręgu wyborczego.
Z okręgów liczących mniej niż 500 członków można wybrać tylko jednego nominowanego do II etapu.
Komisje okręgowe dokonują wyboru nominowanych w terminie 30 dni od upływu terminu zgłaszania kandydatów.
Drugi
etap
konkursu
Kapituła
wybiera,
spośród
nominowanych,
zwycięzców
konkursu
i nadaje tytuły Inżyniera Roku oraz przyznaje nagrody.
Termin rozstrzygnięcia drugiego etapu konkursu upływa z dniem 15 września.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

VIII. Kapituła
Kapituła jest komisją wyboru Inżyniera Roku.
Kapituła działa w składzie 7 - osobowym.
W skład Kapituły wchodzą wybrani przez Radę DOIIB członkowi DOIIB.
Kapituła, spośród swoich członków wybiera Przewodniczącego.
Kapituła może powołać do współpracy ekspertów spośród członków DOIIB.
O rozstrzygnięciu konkursu Kapituła zawiadamia niezwłocznie Prezydium Rady DOIIB.
Rozstrzygnięcie konkursu przez Kapitułę jest ostateczne i nie przysługuje od niego odwołanie.

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.

1.
2.
3.
4.

IX. Komisje okręgowe
Komisje okręgowe powoływane są przez Kapitułę w porozumieniu z delegatami danego okręgu wyborczego, w każdym
okręgu wyborczym, ustalonym dla potrzeb wyboru organów DOIIB, z zastrzeżeniem pkt. 3.
Komisje okręgowe działają w składzie do 5 osób.
W
przypadku zgłoszeń do
Konkursu
w liczbie mniejszej niż określono
w rozdz.
VII
pkt. 2
i 3 Kapituła może sama dokonać wyboru laureatów Konkursu, bez potrzeby powoływania komisji okręgowych, o których
mowa w pkt. 1.
X. Tytuły i nagrody
Za zajęcie pierwszego miejsca w danej kategorii przyznany zostaje tytuł „Inżyniera Roku”.
Tylko Inżynier Roku otrzymuje nagrodę pieniężną w wysokości 10.000 zł oraz statuetkę.
Kapituła może przyznać wyróżnienia oraz miniatury statuetek.
Tytuły i nagrody wręczane są przez Przewodniczącego DOIIB wraz z Przewodniczącym Kapituły.
UCHWAŁA NR 174/R/2012
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 15.11.2012 r.
w sprawie przyznania zapomogi losowej.
UCHWAŁA NR 175/R/2012
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 15.11.2012 r.
w sprawie przyznania zapomogi finansowej.
UCHWAŁA NR 176/R/2012
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 15.11.2012 r.
w sprawie przyznania zapomogi finansowej.
UCHWAŁA NR 177/R/2012
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 15.11.2012 r.
w sprawie przyznania zapomogi finansowej.

UCHWAŁA NR 178/1-16/R/2012
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 29.11.2012r.
w sprawie wpisu na listę członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 16 osób
UCHWAŁA NR 179/1-8/R/2012
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 29.11.2012r.
w sprawie zakończenia okresu zawieszenia w prawach członka
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 8 osób
UCHWAŁA NR 180/1-21/R/2012
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 29.11.2012r.
w sprawie zawieszenia w prawach członka
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 21 osób
(na wniosek zainteresowanych)
UCHWAŁA NR 181/1-3/R/2012
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 29.11.2012r.
w sprawie zawieszenia w prawach członka
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 3 osób
(na wniosek osób zainteresowanych, których prośba o zawieszenie z datą wsteczną nie została uwzględniona)
UCHWAŁA NR 182/1-4/R/2012
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 29.11.2012r.
w sprawie zawieszenia w prawach członka
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 4 osób
(na skutek nie uiszczania okręgowych składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 mies.)
UCHWAŁA NR 183/1-12/R/2012
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 29.11.2012r.
w sprawie zawieszenia w prawach członka
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 12 osób
(na skutek nie uiszczania okręgowych i krajowych składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 mies.)
UCHWAŁA NR 184/1-5/R/2012
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 29.11.2012r.
w sprawie skreślenia z listy członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 5 osób
(których członkostwo ustało na skutek śmierci)
UCHWAŁA NR 185/1-5/R/2012
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 29.11.2012r.
w sprawie skreślenia z listy członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 5 osób
(na skutek nie uiszczania okręgowych składek członkowskich przez okres dłuższy niż 12 mies.)
UCHWAŁA NR 186/1-7/R/2012
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 29.11.2012r.
w sprawie skreślenia z listy członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 7 osób
(na skutek nie uiszczania okręgowych i krajowych składek członkowskich przez okres dłuższy niż 12 mies.)
UCHWAŁA NR 140/1-3/R/2012
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 29.11.2012r.
w sprawie uchylenia uchwały nr 149/6/R/2012 z dnia 30.10.2012r. dot. zawieszenia w prawach członka Dolnośląskiej
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 3 osób

UCHWAŁA NR 188/1/R/2012
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 29.11.2012r.
w sprawie zawieszenia w prawach członka
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 1 osoby
(na wniosek osoby zainteresowanej)
UCHWAŁA NR 189/R/2012
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 20.12.2012 r.
w sprawie przyjęcia prowizorium budżetowego
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na 2013 rok.
§1
Zgodnie z § 14 pkt 3 Regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Okręgowa Rada Dolnośląskiej Okręgowej
Izby Inżynierów Budownictwa przyjmuje prowizorium budżetowe DOIIB na rok 2013, w którym zgodnie z załącznikiem nr 1 na
koszty statutowe przeznacza się 2565,0 tys. złotych, a na koszty administracyjne kwotę 1020,0 tys. złotych.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 189/R/2012 r. z dnia 20.12.2012 r.

Prowizorium budżetowe na 2013 r.

A.

Prowizorium budżetowe na 2013 - PRZYCHODY

WYSZCZEGÓLNIENIE

Lp.

PRZYCHODY
1
2
3
4

B.
Lp.

I.

Składki 9650*29zł*12 miesięcy
Wpisowe 400*100zł
Procedura kwalifikacyjna 360x1600 zł
Pozostałe usługi/działalność gospodarcza

Struktura w
budżecie
2013

4094,0

100,00%

3358,0
40,0
576,0
120,0

82,02%
0,98%
14,07%
2,93%

Prowizorium budżetowe na 2013 - GRUPOWANIE
WYDATKÓW

WYSZCZEGÓLNIENIE
KOSZTY
Koszty administracyjne
1 Wynagrodzenia, ZUS i inne świadczenia

Usługi obce (czynsze, łączność, informatyczne, księgowe, bankowe,
2 pozostałe)
Zużycie materiałów i energii (materiały biurowe i eksploatacyjne, energia,
3 wyposażenie, wydawnictwa, pozostałe)
Pozostałe koszty (amortyzacja, podróże służbowe, ubezpieczenia, inne
4 koszty)
5 Koszty związane z budynkiem w Przesiece

II.

Kwota w tys.
zł (2013)

Koszty statutowe

Kwota w tys.
zł (2013)

3750,0
1020,0

Struktura w
budżecie
2013

550,0

100,00%
53,92%

350,0

34,31%

50,0

4,90%

40,0
30,0

3,92%
2,94%

2565,0

100,00%

1000,0
60,0
150,0
190,0

38,99%
2,34%
5,85%
7,41%

Koszty bieżącej działalności organów, z podziałem na organy (wszystkie
1 koszty związane z działaniem organów)
OKR
OSD
OROZ

2
3
a
b
c
4
5
6
7

III.
C

OKK
Koszty bieżącej działalności Rady (wszystkie koszty związane z działaniem
Rady)
Działania na rzecz członków - suma 3a + 3b + 3c
seminaria i szkolenia
biuletyny i czasopisma
pozostałe wydatki
Fundusz pomocy losowej
Okręg. Zjazd Delegat.
Współpraca z innymi organizacjami, współpraca z zagranicą
Fundusz zapasowy
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Koszty związane z najmem, inne koszty działalności gospodarczej

600,0

23,39%

380,0
795,0
265,0
270,0
260,0
60,0
90,0
90,0
150,00
165,0
165,0

14,81%
30,99%
10,33%
10,53%
10,14%
2,34%
3,51%
3,51%
5,85%
100,00%

WYNIK=PRZYCHODY-KOSZTY

344,0

DANE UZUPEŁNIAJĄCE

D

1 Odsetki od wkładów bankowych

120,0

UCHWAŁA NR 190/R/2012
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 20.12.2012 r.
w sprawie ustalenia listy rekomendowanych konferencji w 2013 r.,
w których uczestnictwo członków DOIIB może być dofinansowane przez Izbę.
§1
Zgodnie z uchwałą Prezydium Rady DOIIB nr 12/PR/2005 z dnia 09.02.2005 r. dotyczącą
zasad
dofinansowania
rekomendowanych konferencji, seminariów i szkoleń, Rada DOIIB postanawia rekomendować i dofinansować członkom DOIIB
konferencje wymienione w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 190/R/2012 z dnia 20.12.2012 r.
Lista konferencji rekomendowanych w roku 2013,
w których uczestnictwo członków DOIIB może być dofinansowane przez Izbę

1.

Kurs Mykologiczno - Budowlany „Ochrona Budynków przed wilgocią i korozją biologiczną” (Wrocław, 28.01.-15.03.2013).

2.

XVII Ogólnopolska Konferencja „WARSZTAT PRACY PROJEKTANTA KONSTRUKCJI” (Wisła, 5-8.03.2013).

3.

Konferencja w ramach targów „ELEKTROTECHNIKA 2013”, (Warszawa,11-13.03.2013).

4.

Konferencja „BADANIA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KONSTRUKCJI INŻYNIERSKICH 2013” (Karpacz, 18-20.03
2013).

5.

Konferencja Naukowo-Techniczna „Awarie budowlane” (Międzyzdroje, 21-24.05.2013).

6.

59 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB (Krynica, 15-20.09.2013).

7.

XXIII Konferencja Naukowo-Techniczna „Postęp techniczny w wodociągach” (Wrocław, 24-25.10.2013).

8.

XII Międzynarodowa Konferencja „Infrastruktura podziemna miast” (Wrocław, październik 2013).

9.

Sympozjum „WROCŁAWSKIE DNI MOSTOWE 2013” (Wrocław, listopad 2013).

Inne konferencje organizowane przez ośrodki naukowe i techniczne
na podstawie rekomendacji Przewodniczącego Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego DOIIB.

UCHWAŁA NR 191/R/2012
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 20.12.2012 r.
w sprawie ustalenia listy rekomendowanych konferencji w 2013 r.
których organizatorzy mogą ubiegać się o dofinansowanie przez DOIIB.
§1
Zgodnie z uchwałą Prezydium Rady DOIIB nr 12/PR/2005 z dnia 09.02.2005 r. dotyczącą

zasad

dofinansowania

rekomendowanych konferencji, seminariów i szkoleń, Rada DOIIB postanawia rekomendować do dofinansowania w roku 2013
konferencje wymienione w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik nr 1do Uchwały nr 191/R/2012 z dnia 20.12.2012 r.
.
Lista konferencji w roku 2013, których organizatorzy mogą być dofinansowani
zgodnie z uchwałą 12/R/2005 z dnia 09.02.2005 r.
na podstawie złożonego wniosku

1.

Konferencja BADANIA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KONSTRUKCJI INŻYNIERSKICH 2013 (Karpacz, 18-20.03.2013
r.).

2.

XII Międzynarodowa Konferencja „Infrastruktura podziemna miast” (Wrocław, październik 2013).

3.

XXIII Konferencja Naukowo-Techniczna „Postęp techniczny w wodociągach” (Wrocław, 24-25.10.2013).

4.

Sympozjum WROCŁAWSKIE DNI MOSTOWE 2013 (Wrocław, listopad 2013).

5.

Inne konferencje organizowane przez ośrodki naukowe i techniczne lub inne instytucje z Dolnego Śląska na podstawie
rekomendacji Przewodniczącego Rady i Skarbnika DOIIB

UCHWAŁA NR 192/R/2012
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 20.12.2012 r.
w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty indywidualnego dofinansowania
kosztów doskonalenia zawodowego członków DOIIB w roku 2013.
Na podstawie § 7 pkt 2 Regulaminu dofinansowania kosztów doskonalenia zawodowego członków DOIIB, stanowiącego załącznik
nr 1 do uchwały Rady DOIIB nr 10/R/2011 z dn. 13.01.2011 r., Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
postanawia co następuje.
§1
W roku 2013 maksymalna kwota indywidualnego dofinansowania lub częściowej refundacji kosztów uczestnictwa w różnych
formach doskonalenia zawodowego, w tym udziału w rekomendowanych konferencjach i w nauce języków obcych
nie może przekraczać kwoty 500 zł (słownie: pięćset zł).
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2013 r.

UCHWAŁA NR 193/R/2012
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 20.12.2012 r.
w sprawie pokrycia kosztów organizacji spotkań szkoleniowo-integracyjnych
w obwodach wyborczych DOIIB w roku 2013.

1.

§1
Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa wyraża zgodę na pokrycie kosztów spotkań szkoleniowointegracyjnych w obwodach wyborczych w roku 2013.

2.

Koszt jednego spotkania zorganizowanego dla 1 - 2 obwodów wyborczych nie może przekroczyć kwoty 14.000 zł (słownie:
czternaście tysięcy złotych) lub 100 zł (słownie: sto złotych) na osobę, jeśli liczba uczestników przekroczy 140 osób.

3.

Koszt jednego spotkania zorganizowanego dla 3 lub więcej obwodów wyborczych nie może przekroczyć kwoty 18.000 zł
(słownie: osiemnaście tysięcy złotych) lub 100 zł (słownie: sto złotych) na osobę, jeśli liczba uczestników przekroczy 180
osób.

§2
Preliminarz kosztów będzie zatwierdzany każdorazowo przez Przewodniczącego Rady i Skarbnika DOIIB.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 194/R/2012
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 20.12.2012 r.
w sprawie przyznania zapomogi finansowej.
UCHWAŁA NR 195/R/2012
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 20.12.2012 r.
w sprawie przyznania zapomogi finansowej.
UCHWAŁA NR 196/R/2012
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 20.12.2012 r.
w sprawie przyznania zapomogi finansowej.
UCHWAŁA NR 197/R/2012
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 20.12.2012 r.
w sprawie przyznania zapomogi finansowej.
UCHWAŁA NR 198/R/2012
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 20.12.2012 r.
w sprawie przyznania zapomogi finansowej.
UCHWAŁA NR 199/R/2012
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 20.12.2012 r.
w sprawie przyznania zapomogi finansowej.

