
UCHWAŁA NR 17olRf2a1o
okręgowej Rady

Dol nośl ąskiej okręgowej lzby l nżyn i erów Budown i ctwa
z dnia 16.12.2O1A r.

w sprawie organizacii statutowei działalności delegatów na okręgowe Zjazdv

i członków DollB w swoich obwodach wvborczvch'

DziałĄąc na podstawie Statutu PllB oraz $2 pkt 13 is5 pkt 1.4 regulaminu okręgowych rad

PllB Rada DollB uchwala następujące zasady dobrowolnej, statutowej działalności

delegatów na okręgowe Ąazdy orazczłonków DollB w swoich obwodach wyborczych:

s1
Cele i zasady organizacyjne działalnościw obwodach wyborczych

Statutowa działalność człankÓw DollB w swoich obwodach Wybarczych jest prawem

kazdego członka. DziałalnośĆ ta jest dobrowolna i ma charakter pracy społecznej.

W obwodach Wyborczych DollB w kadencji 2010-2014 mogą byĆ powoływane

obwodowe ZespoĘ Członkowskie, jako zespdy pomocnicze Rady DollB, w celu

stwozenia możliwości aktywnego działania delegatów na Ąazdy olaz innych

członków DollB na terenie swoich obwodÓw wyborczych'

obwodowe Zespoły Członkowskie (OZC) mogą mieć charakter staĘ lub dorazny i

powoływane są uchwałą przez Radę lub Prezydium DollB na pisemny wniosek grupy

co najmniej 3 członkaw z danego obwodu wyborczego, wśrÓd ktorych jest

przynajmniejjeden delegat na okręgowy Zjazd DollB'
Wniosek o powołanie zespołu, o ktÓrym mowa w ust. 3' musi zawieraĆ skład zespołu,
jego Przewodniczącego i stosowne oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr

1 do niniejszej uchwały' Przewodniczącym zespołu może byĆ wyłącznie jeden z
delegatÓw naĄazdy DollB w kadencji 2afi-2a14.

Jeśli wniosek zawiera podpisy wszystkich delegatów na Z1azdy z danego obwodu

wyborczego to jest kierowany na najbliższe posiedzenie Prezydium lub Rady DollB w
celu podjęcia uchwały o powołaniu obwodowego Zespołu Członkowskiego.

W przypadku podpisanła wniosku przez częśc delegatÓw, informowani są o nim

skutecznie pozostali delegaci z tego obwodu wyborczego, ktÓrzy mogą zgłosiĆ swoje

przystąpienie do zespcńu lub wysĘpiĆ z wnioskiem o powołanie zespołu w innym

składzie. Jeśli w ciągu 21 dni od tego zawiadomienia nie wpłynie nowy wniosek o
powołanie innego oZC lub uzupełnieniu składu osobowego, to złożony wcześniej

wniosek jest kierowany na posiedzenie Rady DOllB.
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Sprawy spome dotyczące powołyrłania aZC, uzgadniania lch składu osobowego

oraz ich działania rozstrzyga w imieniu Rady DollB Pani Grażyna Kaczyńska,

upowazniony członek Prezydium Rady DollB, ktÓry udziela także bezpośredniej

pomocy w organizacji działalności oZC.
Jest możliwe wspieranie organizacyjne doraŹnych działań, dowolnej grupy członkow

w tych obwodach wyborczych, w ktÓrych nie powstaną oZC. Wnioski w Ę sprawie

należy kierować do upowaznionego pzedstawiciela Prezydium Rady DollB, o którym

mowa w pkt 7 niniejszego paragrafu.

WspÓlne działania oZC z kilku obwodów wyborczych są wskazane.

s2
Zakres działalności

Do zakresu działalności odwodowych Zespołów Członkowskich nalezą:

a) przekazywanie aktualnych informacji o działalności Do'lB i sprawach

dotyczących aktualnego stanu prawnego z dziedziny budownictwa członkom

DOIIB w swoim obwodzie wyborczym,

b) organizai1a przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym, araz innych

promującym środowisko inżynierów budownictwa na Dolnym Śląsku,

c) reprezentowanie interesÓw członków obwodu wyborczego przed Radą DollB,
d) wspołdziałanie z Komisją Doskonalenia Zawodowego DollB w podnoszeniu

kwalifikacji zawodowych członków lzby w swoim obwodzie wyborczym,

e) wspÓłdziałanie ze stowarzyszeniami naukowo-technicznymi w swoim obwodzie

wyborczym w promocji środowiska inzynierÓw budownichya i ochronie jego

interesow zawodowych,

0 działania o charakterze samopomocowym, integracyjnym, kulturalnym i

sportowym wśród członkow DollB w obwodzie wyborczym.

Przewodniczący ani Żaden z ezłonkaw obwodoilego Zespołu Członkowskiego nie
jest upowazniony do reprezentowania DollB płzed władzami państwowymi,

samoządowymi ani przed innymi instytucjami. lnteresy wszystkich członkÓw DollB
przed tymi organami reprezentuje Przewodnicący Rady lub upoważniony przez

niego cz&cnek Prezydium Rady.
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Koszty działalności

DziałalnośĆ aZC będzie wspierana finansowa przez Prezydium Rady DollB w

ramach środków' przewidzianych w budżecie na ten cel' Za wydatkowanie środkÓw

odpowiada Skarbnik i Przewodniczący Rady.

W pierwszej kolejnoŚci możliwe jest finansowanie działalności szkoleniowej i

edukacyjnej, wnioskowanej przez oZC, przy czym rozdział tych środków zależeć
będzie od możliwości budzetowych lzby i ilości człcnkÓw w obwodzievłyborczym.

Wsparcie finansowe obejmuje przede wszystkim: koszt wynajęcia sali dla szkolenia i

wynagrodzenie wykładowcy. Członkom oZC nie przysługują zwroty kosztÓw podrÓży

i ekwiwalentza pracę na rzecz aZC'
Za praę członków oZC bezpośrednio na rzecz organÓw DollB mozliwe jest

wypłacenie ekwiwalentu na wniosek upowaznionego członka Prezydium Rady, o
którym mowa w $1 pkt 7, któremu podlega działalność oZC. W takich pzypadkach

będą miały zastosowanie postanowienia określone W Zasadach Gospodarki

Finansowej PllB.

W przypadku wpłynięcia wielu wniosków z roŻnych oZC o wsparcie finansowe, o

udzieleniu wsparcia i jego wysokoŚci decydowaĆ będzie kolejnośĆ złozenia

wnioskow, i charakter inicjatywy' Promowane będą tez wnioski ozc korzystających

ze wsparcia po raz pierwszy lub rzadziej niz inne OZC.

Działalność integracyjnaoZCjestwspierana organizacyjnie przez Prezydium Rady

DOilB.

s4
Postanowienia końcowe

W jednym obwodzie wyborczym może działac tylko jeden stały oZC. Doraźne oZC
mogą byĆ powoływane W tych odwodach wyborczych, w których nie powołano

stałego OZC.

okręgowe Zespoły członkowskie o charakteze doraźnym powołuje Prezydium

Rady, aaZC o charakterze stałym powoływane sąwzez Radę DollB.
Pracami OZC kieruje jego Przewodniczący, który informuje pisemnie Prezydium

Rady DollB o wszelkich podejmowanych pzedsięwzięciach, wskazując ich cel,

miejsce, czas, formę, uczestników i przewidywane koszty.

Po realizacji pzedsięwzięcia, Pzewodniczący oZC przedkłada Prezydium Rady

DollB pisemną informację o pzebiegu i realizaĄi przedsięwzięcia, w terminie 30

dni. Na koniec każdego roku kalendarzovvego Przewodniczący aZC przedkłada

Prezydium Rady DollB informacje z działalnoŚciZespołu.
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/ 5. ozc maŻe być roułiąz'F,vane uchwałą pzez Radę DollB na wniosek złoŻony

przez przynajmniej jednego delegata na Zjazdy lub grupy 3 członków DollB z
danego obwodu wyborczego lub przez Peewodniczącego oZC. Pued podjęciem

uchwały o razuńązaniu oZC Prezydium Rady DollB prowadzi postępowanie

wyjaśniające, mające na celu ustalenie czy wniosek o rozwiązanie oZC jest

zasadny.

6' W pzypadku naruszania przez członków O7C zasad statutu PllB i postanowień

niniejszej uchwały Pzewodniczący Rady lub upowazniony członek Prezydium Rady,

o ktÓrym mowa w s1 pkt 7 zawiesza działalność aZC do czasu najblizszego

posiedzenia Rady DollB, informując o tym Przewodniczącego i członków

zawieszonego oZC. Przewodniczący Rady składa w takim przypadku wniosek do

Rady DollB o podjęcie uchwaĘ o razuiązaniu oZC, pzedstawiając stosowne

uzasadnienie.

7. 1. Każdemu członkowi ozc przysługuje prawo rezygnacji z udziału w pracach

zespołu' Rezygnację na}eŻy zgłosiĆ Przewodniczą@mu OZQ, ktory wystąpi do

Rady DollB lub Prezydium Rady z wnioskiem o zmianę składu oZC.
2. W pnypadku rezygnacji z udziału w pracach zespołu przez Pęewodniczącego
(delegata na Ąazd} przewodniczącym aZC zastĄe inny delegat wybrany przez

członkÓw oZC lub jedyny w danym obwodzie wyborczym.

3' Zmiany w składzie oZC następu1ązawsze na wniosek, w drodze uchwały Rady

DOilB.

4' W razie gdy W danym obwodzie wyborczym nie może zostaĆ przewodniczącym

delegat na Ąazd, oZC podlega rozwiązaniu.

8. Udział w oZC ustaje z powodu wygaśnięcia członkostwa w izbie a takze w

przypadku zawieszenia w prawach członka'

9. W sprawach nieuregulowanych niniejsza uchwałą, mają zastosowanie uchwały

KĘowych ĄazdÓw PllB i uchwały ZjazdÓw DollB.
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Uchwała wchodzi w zycie z dniem 1'o1.2011 r
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Załącznik NR ]" do Uchwały Nr 170lRl2010
z dnia 16.12.20L0 r.

WNIOSEK
o PowoŁANlE sTAŁEGo l DoRMNEGo* oBWoDowEGoZEsPoŁU CZŁoNKoWsKlEGo

Wnosimy o powołanie obwodowego Zespołu Członkowskiego w obwodzie wyborczym nr.'.......'..'
Dolnośląskiej okręgowej lzby lnżynierów Budownictwa w składzie:

il. Plan zamierzeń:

lll. oświadczenia:
1' Wyrażamy zgodę na przetwarzanie navych danych osobowYch w rozumieniu ustawy o ochronie

danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U' Nr 1o1 z 2002 r w celach związanych z działalnością
zespołu i izby.

2' oświadczamy, że znane są nam cele i zasady dobrowolnej, statutowej działalności delegatów na
okręgowe Zjazdy oraz członków DollB w swoich obwodach wyborczych, określone w Uchwale Nr
t7o/R/Zota okręgowej Rady Dolnośląskiej lzby lnżynierów Budownictwa z dnia 16.12'20].0 r.

3. Zobowiązujemy się do niezwłocznego poinformowania DollB o zmianie danych, wymienionych
wkolumnie4i5tabeli.

PoDPlsY cZŁoNKÓW oZC:
{miejscowość, data)
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L.p. lmię inazwisko,/
tytuł zawodowy
i naukowy

Nr członkowskl Miejsce zamieszkania/
adres do korespondencji

Tel. kontakt./
e-mail

Funkcja w OZC

{przewodniczący / członek
zespołu)
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