
ZAWIADOMIENIE 

 

o zwołaniu V zebrań obwodowych Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP  

z podaniem terminu i miejsca zebrań, porządku obrad  

oraz informacji o przynależności do obwodu wyborczego  

wraz z liczbą delegatów wybieranych na zjazd okręgowy izby kadencji 2018- 2022.  

 

Na podstawie  

art.15 ust.3, w związku zapisami art. 16 ust.1 i art. 19 ust.1 Ustawy z dnia 15 grudnia  

o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. 2016, poz. 

1725), §2 ust.7 i §18 ust.4 Regulaminu organizacji i trybu przeprowadzania zjazdów oraz 

wyborów do organów jednostek organizacyjnych samorządu zawodowego architektów – Izby 

Architektów RP (ze zmianami przyjętymi uchwałami zjazdów krajowych IA RP), Rada 

Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP zawiadamia o: 

 

 zwołaniu V Zebrań obwodowych członków Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP, 

o których mowa w Uchwale 5/12-2017 Rady SLOIA RP z dnia 05 grudnia 2017r.  

 

1. V zebrania obwodowe odbędą się w następujących terminach: 

 Obwód I –    19.01.2018r. godz. 17.00 (piątek),  

Miejsce: Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Stanisława 

Moniuszki,  43-300 Bielsko-Biała, ul. Wyspiańskiego 5a;  

 Obwód II –  16.02.2018r. godz.17.00 (piątek),  

                                  Miejsce: siedziba SLOIA RP Katowice, ul.3-go Maja 11, V piętro; 

 Obwód III – 27.01.2018r. godz.11.00 (sobota)  

                      Miejsce: budynek NOT, 42-217 Częstochowa, ul. Kopernika 16/18 

 Obwód IV – 20.01.2018r. godz.11.00 (sobota); 

Miejsce: Wydział Architektury Politechniki Śląskiej, aula 014, 44-100 

Gliwice, ul. Ks. M. Strzody 10; 

 Obwód V  -  17.02.2018r. godz.11.00 (sobota) 

                     Miejsce: siedziba SLOIA RP Katowice, ul.3-go Maja 11, V piętro; 

 Obwód VI – 17.02.2018r. godz. 17.00 (sobota); 

                     Miejsce: siedziba SLOIA RP Katowice, ul.3-go Maja 11, V piętro. 

 

2. Przynależność do obwodu wyborczego określa się na podstawie Uchwały nr 5/12-2017r.  

z dnia 05 grudnia 2017r. wraz załącznikiem nr 1 (tj. wg 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”, zawartych na liście 

członkowskiej SLOIA RP w dniu 5 grudnia 2017 roku), w których określono zasięgi 

terytorialne obwodów wyborczych 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. 

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

się wg ulic miasta i podziału wyznaczonego przez linię kolejową na cześć południową i cześć 

północną. 

Za dane adresowe członka Izby zawarte na listach członkowskich odpowiada członek Izby 

zgodnie z par. 3 ust. 5 Regulaminu prowadzenia list członków okręgowych izb architektów.  

Przynależność członka izby do obwodu wyborczego oznaczono pogrubionym  

i podkreślonym tekstem. 

 

3.  Miejsce zebrań obwodowych ustala się zgodnie z zapisami pkt.1 Zawiadomienia.  

 

4. Termin rozpoczęcia zebrań obwodowych ustala się zgodnie z zapisami pkt.1 

Zawiadomienia.   

Rejestracja uczestników zebrań obwodowych rozpoczyna się na godzinę przed rozpoczęciem 

zebrania.   

Zgodnie z Uchwałą nr 2 V Programowo-Budżetowego Krajowego Zjazdu Izby Architektów 

RP z dnia 6 grudnia 2013r. w przypadku braku quorum na zebraniu obwodowym  

w pierwszym terminie, dopuszcza się zwołanie zebrania obwodowego w drugim terminie, 

przypadającym w tym samym dniu, jednakże o innej godzinie. Ustala się termin 

ewentualnego drugiego terminu min. 15 minut później, w stosunku do godziny podanej  

w poz. 1 Zawiadomienia dla danego zebrania obwodowego.  

 

5. Celem zebrań obwodowych jest dokonanie wyboru delegatów na okręgowy zjazd Śląskiej 

Okręgowej Izby Architektów RP w kadencji 2018-2022r.   

Ustalono ilość delegatów na zjazd z każdego obwodu wyborczego odpowiednio: 

 Obwód I –    12 delegatów  

 Obwód II –  11 delegatów  

 Obwód III –  6 delegatów 

 Obwód IV – 16 delegatów  

 Obwód V  -   12 delegatów  

 Obwód VI –  14 delegatów  

Mandat delegata na okręgowy zjazd trwa przez okres kadencji organów okręgowej izby.   

 

 



6. Załącznikami do niniejszego zawiadomienia są następujące dokumenty: 

 Proponowany porządek obrad zebrań obwodowych; 

 Zasady zebrań obwodowych, przyjęte Uchwałą nr 7/12-2017 SLOIA RP z dnia  

5 grudnia 2017r.;  

 Zaproszenie do udziału w zebraniach obwodowych. 

 

 

 

 

Przewodnicząca Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP 

Małgorzata Pilinkiewicz, Architekt IARP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


