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Załącznik Nr 7 
 
Wnioski wniesione na |VIII Krajowym Zje ździe Sprawozdawczym PIIB  do dyskusji nad 
budŜetem: 
 
 
3 wniosek.  

Wnioskuję o odstąpienie od przyjętej zasady finansowania biuletynu „InŜynier 
Budownictwa” przez Okręgowe Izby InŜynierów, na rzecz krajowej Izby 
Budownictwa – wynoszącej 1,22 zł brutto – za jeden egzemplarz. Ponoszenie tych 
kosztów wynika z uchwały Krajowej Rady Nr 37/R/05. PowyŜsze powinno być 
finansowane przez Krajową Izbę, z powodów:  
1)     Zbytecznie ponosiły koszty podatku VAT, wynoszące ~ 108.000 x 12 x 0,22 = 
285.120,00 zł rocznie 
2)     Krajowa Izba dysponuje bardzo bogatym budŜetem, natomiast Okręgowe  Izby 
wydają swoje biuletyny. – autor wniosku: Jerzy Jach MAP OIIB (nr mandatu 64). 
 
 

4 wniosek.        
     Wnioskuję o zmianę wysokości ryczałtu dla członków organów izby, 
zmniejszając współczynniki przeciętnego wynagrodzenia  

 
Dla Prezesa Krajowej Rady  

�         Ad. §15 pkt 3.1 – obecnie występuje 1,7 
�         Zastąpić 1,7x70% ≈ 1,2  

Dla Przewodniczących Okręgowych Rad  
�         Ad. §15 pkt 3.2 – obecnie występuje 1,7-1,6-1,5-1,4-1,3 
�         Zastąpić 1,2-1,1-1,0-0,9 

UZASADNIENIE: 
1)      Ustawa z dnia 15-XII-2000 r. o samorządach zawodowych architektów, 
inŜynierów budownictwa oraz urbanistów, w Rozdziale 4, art. 44 określ, Ŝe członek 
organów izby pełni swoje funkcje społecznie, chyba Ŝe Zjazd Krajowy Izby, w drodze 
uchwały, postanowi inaczej. Oczywiście Zjazd postanowił inaczej, ale to czas 
tworzenia naszego samorządu był trudny. 
2)      Bardzo wysokie płace i ekwiwalenty, preferują obecnie pełniący ww. funkcje. 
3)      NaleŜy przypomnieć, Ŝe w 2010 r. na płace i ekwiwalenty dla Prezydium Izby, 
przewiduje się przeznaczyć aŜ 27 %, ogólnych przychodów, bo (1.533.630 zł + 
430.950 zł)/(7.400.000 zł – 55.000 zł) = 27% – autor wniosku: Jerzy Jach MAP OIIB 
(nr mandatu 64). 

 
 
5 wniosek.            Wnioskuję o odstąpienie od przyjętej zasady finansowania przez Okręgowe Izby 

za kolportaŜ biuletynów „InŜynier Budownictwa” tzw. „wrzutek” Koszty tej usługi 
powinna ponosić Krajowa Rada.  

 
UZASADNIENIE: 
1)      Wyniku pośrednictwa Okręgowe Rady zbytecznie odprowadzają podatek VAT, 
wynoszący ~ 108.000x12x0,13 = 168.480,00 zł rocznie, 
2)      Krajowa Izba dysponuje bardzo bogatym budŜetem, natomiast Okręgowe Izby 
wydają swoje biuletyny. – autor wniosku: Jerzy Jach MAP OIIB (nr mandatu 64). 
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6 wniosek.            Wnioskuję o zmianę wysokości składek: 
�         Obecnie występuje 60 zł rocznie 
�         Zastąpić 48 zł rocznie 

UZASADNIENIE:  
1)      Stwierdza się ciągłą nadwyŜkę budŜetową, 
2)      Przewiduje się nadmierne i „wymyślone na siłę” wydatki, 
3)      Propozycje zmian określa załącznik Nr 1. – autor wniosku: Jerzy Jach MAP 

OIIB (nr mandatu 64). 
 
 

7 wniosek.            Wnioskuję o zmianę wysokości składek: 
�         Obecnie występuje 300 zł rocznie 
�         Zastąpić 240 zł rocznie 

UZASADNIENIE:  
1)     Stwierdza się ciągłą nadwyŜkę budŜetową, 
2)     Przewiduje się nadmierne i „wymyślone na siłę” wydatki, 
3)     Organizuje się róŜne imprezy towarzyskie i wsparcia finansowe – autor 
wniosku: Jerzy Jach MAP OIIB (nr mandatu 64). 
 
 

25 wniosek.            Przeznaczyć w sposób dyrektywny co najmniej 25% wpływów jako zwrot dla 
członków Izby na cele szkoleniowe, najlepiej przez przekazanie tych środków Izbom 
Okręgowym. - Włodzimierz Staropolski Nr mandatu 157 

 
 
27 wniosek.            Proponuję zmniejszenie budŜetu w pozycji koszty szkoleń i konferencji o 200 

000,- zł i przeznaczenie tej kwoty na strukturę powołaną przez Zjazd (jeśli zostanie 
powołana), która zajmie się tworzeniem obywatelskiego projektu ustawy Prawo 
budowlane. - Jarosław Kroplewski Nr mandatu 134 

 


