
UCHWAŁA nr 2/2022 

Podlaskiej Okręgowej Rady Izby Architektów 

z dnia 12 stycznia 2022 roku 

 
w sprawie zwołania zebrań obwodowych Podlaskiej Okręgowej Izby Architektów RP 

 

Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 3, ustawy z dnia 15 grudnia 2000r.  o samorządach 

zawodowych architektów i inżynierów budownictwa (Dz. U. 2019.1117 tj. z późn. zm.) 

oraz § 18 ust. 4 i 5 Regulaminu organizacji i trybu przeprowadzania zjazdów praz 

wyborów do organów jednostek organizacyjnych samorządu zawodowego architektów 

– Izby Architektów RP oraz §1 ust. 2, ust. 4 i §2 ust. 1-2 Regulaminu organizacji i trybu 

przeprowadzania zebrań obwodowych oraz wyboru delegatów na zjazdy okręgowe 

Okręgowych Izb Architektów RP, stanowiącego załącznik do uchwały nr 9 XV 

Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP z dnia 21 czerwca 2021 roku 

w sprawie przyjęcia Regulaminu organizacji i trybu przeprowadzania zebrań 

obwodowych oraz wyboru delegatów na zjazdy okręgowe Okręgowych Izb Architektów 

RP uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

1. Zwołuje się zebrania obwodowe Podlaskiej Okręgowej Izby Architektów RP w 

trybie elektronicznym tj. przy wykorzystaniu elektronicznych środków 

porozumiewania się na odległość, zapewniających transmisję zebrania oraz 

umożliwiających tajne oddanie głosu, wyznaczając jednocześnie dwa obwody 

wyborcze według porządku alfabetycznego tj.: 

1. obwód wyborczy nr I – członkowie Podlaskiej Okręgowej Izby 

Architektów RP, których nazwiska rozpoczynają się na litery od A do K; 

2.  obwód wyborczy nr II – członkowie Podlaskiej Okręgowej Izby 

Architektów RP, których nazwiska rozpoczynają się na litery od L do Z. 

2. Wyznacza się termin zebrań obwodowych na dzień 25 lutego 2022r.  przy czym: 

1. zebranie obwodu wyborczego nr I o godz. 10⁰⁰ 

2. zebranie obwodu wyborczego nr II o godz. 11⁰⁰ 

3. W razie stwierdzenia w podanym wyżej terminach braku uczestnictw w zebraniu 

co najmniej  połowy delegatów (quorum), kolejny terminy rozpoczęcia zebrania 

wyznacza się na  dzień 25 lutego 2022r., przy czym: 



 

1. zebranie obwodu wyborczego nr I o godz. 10ᶟ⁰ 

2. zebranie obwodu wyborczego nr II o godz. 11ᶟ⁰ 

 

§ 2 

1. Liczba delegatów na okręgowy zjazd wynosi 52 osoby, przy czym: 

1. w obwodzie wyborczym nr I dokonuje się wyboru ……………. delegatów, 

2. w obwodzie wyborczym nr II dokonuje się wyboru ……………. delegatów. 
 

2. Kandydaci na delegatów mogą być zgłaszani w terminie od dnia 26.01.2022r. do 

dnia 16.02.2022r. wyłącznie drogą elektroniczną, za pośrednictwem adresu 

mailowego podlaska@izbaarchitektow.pl. Zgłoszenia, które zostaną złożone poza 

wskazanym okresem, będą uznane za bezskuteczne. 

 

§ 3 

Powołuje się komisje obwodowe w składzie: 

1. Komisja Obwodowa w obwodzie wyborczym nr I: 

1. Marcin Marczak 

2. Wojciech Lizurej 

3. Przemysław Tryburski 

2. Komisja Obwodowa w obwodzie wyborczym nr II: 

1. Waldemar Jasiewicz 

2. Jan Hahn 

3. Krystian Hamanowicz 

§ 4 

1. Powołuje się biuro zebrań obwodowych w skład którego wchodzą: 

1. Marcin Marczak  

2. Katarzyna Pawluczuk 

3. Milena Klimowicz  

2. Biuro zebrań obwodowych zapewnia prawidłową realizację niniejszej uchwały 

oraz opracowuje wszystkie wymagane dokumenty niezbędne do 

przeprowadzenia wyborów. 

§ 5 

 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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