
Uchwała Nr 5/12-2017  

Rady Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP  

z dnia 5 grudnia 2017 roku  

w sprawie organizacji V Sprawozdawczo - wyborczego zjazdu okręgowego  

Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP w 2018r. 

 

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

zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (t. j. Dz. U. 2016 poz. 

1725), w związku z postanowieniami § 2 ust. 1 pkt. 7 i § 18 ust. 4 Regulaminu organizacji  

i trybu przeprowadzania zjazdów oraz wyborów do organów jednostek organizacyjnych 

samorządu zawodowego architektów – Izby Architektów RP, Rada Śląskiej Okręgowej Izby 

Architektów RP postanawia co następuje:  

 

§1 

1. Dokonać podziału obszaru działania okręgowej izby na 6 obwodów wyborczych, 

wyznaczonych wg podziału terytorialnego na podstawie danych adresowych członków,  

o których mowa w § 3 ust.1 lit. d)- Regulaminu prowadzenia list członków okręgowych 

izb architektów i które w systemie informatycznym IARP oznaczone zostały jako „adres 

zamieszkania”, uwzględniając sytuacje, w której architekt złożył w SLOIA RP pisemne 

oświadczenie o powiadamianiu go wg „adresu korespondencyjnego”, odpowiednio:  

 Obwód I,  

 Obwód II; 

 Obwód III; 

 Obwód IV; 

 Obwód V; 

 Obwód VI. 

§2 

Zasięgi terytorialne poszczególnych obwodów opisuje Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§3 

Ustala liczbę delegatów na okręgowy zjazd SLOIA RP proporcjonalnie z każdego obwodu 

wyborczego przyjmując zasadę 1 delegata na 20 członków izby z danego obwodu, oraz 

zasadę zaokrąglania liczby delegatów od 0,5 w górę. 

 

§4 

Termin i miejsce zwołania zebrań obwodowych zostanie określony w uchwale o zwołaniu 

zebrań obwodowych. 

§5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

              Sekretarz Rady                                                               Przewodnicząca Rady  

Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP                  Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP         

            Mikołaj Machulik                                                          Małgorzata Pilinkiewicz 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Krajowa Rada IA RP; 

2. Minister właściwy ds. architektury i budownictwa 

3. aa 

 

 



Załącznik nr 1 do 

 

Uchwały Nr 5/12-2017  

Rady Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP  

z dnia 5 grudnia 2017r.  

w sprawie organizacji V Sprawozdawczo - wyborczego zjazdu okręgowego  

Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP w 2018r. 

 

 

1. Zasięgi terytorialne obwodów wyborczych ustala się w opisany poniżej sposób: 

 

 Obwód I  –   do obwodu wyborczego należą członkowie SLOIA RP, których miejsce 

zamieszkania mieści się w obszarze obejmującym zasięgiem miasto Bielsko – Biała, 

powiat cieszyński, powiat bielski, powiat pszczyński, powiat żywiecki,  

 Obwód II -   do obwodu wyborczego należą członkowie SLOIA RP, których miejsce 

zamieszkania mieści się w obszarze obejmującym zasięgiem miasta: Zabrze, Ruda 

Śląska, Chorzów, Bytom, Piekary, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice oraz powiat 

tarnogórski; 

 Obwód III -  do obwodu wyborczego należą członkowie SLOIA RP, których miejsce 

zamieszkania mieści się w obszarze obejmującym zasięgiem miasto Częstochowa oraz 

powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski, zawierciański, 

 Obwód IV -  do obwodu wyborczego należą członkowie SLOIA RP, których miejsce 

zamieszkania mieści się w obszarze obejmującym zasięgiem miasta: Gliwice, Rybnik, 

Jastrzębie-Zdrój, Żory, oraz  powiaty gliwicki, raciborski, rybnicki, wodzisławski; 

 Obwód V  -   do obwodu wyborczego należą członkowie SLOIA RP, których miejsce 

zamieszkania mieści się w obszarze obejmujący zasięgiem miasta: Katowice cześć 

północna, Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Mysłowice, Sosnowiec, powiat będziński, oraz 

członkowie SLOIA RP o miejscu zamieszkania poza woj. śląskim, 

 Obwód VI -  do obwodu wyborczego należą członkowie SLOIA RP, których miejsce 

zamieszkania mieści się w obszarze obejmującym zasięgiem miasta: Katowice cześć 

południowa, Tychy, oraz powiaty: mikołowski, bieruńsko- lędziński. 

 

2. Dla miasta Katowice, wyznacza się 2 obwody wyborcze: przynależność, do których 

określa się wg ulic miasta i podziału wyznaczonego przez linię kolejową na część 

południową i część północną. 

 

 

 

              Sekretarz Rady                                                               Przewodnicząca Rady  

Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP           Śląskiej Okręgowej Izby Architektów  RP        

       

  Mikołaj Machulik                                                    Małgorzata Pilinkiewicz 

 


