Wnioski zgłoszone do Biura KR PIIB, po XIV Okręgowych Zjazdach
Nazwa izby okręgowej
Dolnośląska OIIB

Miejsce
zgłoszenia
Biuro PIIB

Nr
wn.
1d

Opolska OIIB

Biuro PIIB

2d

3d

Świętokrzyska OIIB

Biuro PIIB

4d

Treść wniosku
Należy wprowadzić kadencyjność na wszystkich szczeblach wszystkich organów.
Maksymalnie dwie kadencje po cztery lata oraz w regulaminie wyborów oraz w regulaminie
wyborów do organów krajowych i okręgowych samorządu zawodowego inżynierów budownictwa,
należy wprowadzić punkt o wykluczeniu możliwości pełnienia tych samych funkcji w organie
krajowym i organie okręgowym.
Uzasadnienie:
W ostatnich latach pęd do zajmowania po kilka miejsc w organach doprowadził do tworzenia
niedopuszczalnych precedensów. Oto Przewodnicząca Komisji rewizyjnej DOIIB pełni jednocześnie
funkcję członka organu Krajowej komisji rewizyjnej, która sprawuje kontrolę nad okręgowymi
komisjami rewizyjnymi. Jest to przejaw korupcji.
Kolejny przykład, to członek Sądu dyscyplinarnego DOIIB, pełni jednocześnie funkcję członka Sądu
krajowego. Przejaw korupcji daleko zakrojonej.
I kolejny przykład: członek Komisji kwalifikacyjnej DOIIB, pełni jednocześnie funkcję członka
Krajowej komisji rewizyjnej. To również przykład korupcji.
Rekomendacja KUiW: Wniosek skierować do Krajowej Rady
Zgłosić stosownym organom inicjatywę takiego ukształtowania prawa regulującego gospodarowanie
finansami publicznymi i majątkiem publicznym, aby zamierzenia wydatkowania zasobów
pieniężnych na potrzeby inwestycyjne, remontowe lub modernizacyjne w zakresie robót
budowlanych (czyli na roboty budowlane – wg pojęcia stosowanego w Prawie Zamówień
Publicznych) i o wartości niższej, jak kwota, powyżej której stosuje się Prawo Zamówień
Publicznych (wg art.4 pkt 8 Ustawy Pzp) – były podawane do publicznej wiadomości.
Rekomendacja KUiW: Wniosek odrzucić.
W regulacjach prawa, o których mowa we wniosku powyżej, zawrzeć zakaz powierzania robót
budowlanych (wg pojęcia stosowanego w Pzp) o wartości niższej, jak kwota, powyżej której stosuje
się Prawo Zamówień Publicznych – wykonawcom, którzy wykonywali czynności związane z
przygotowaniem prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia lub posługiwali się w celu
sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności oraz tym
wykonawcom, którzy w oczywisty sposób mogliby utrudnić uczciwą konkurencję.
Rekomendacja KUiW: Wniosek odrzucić.
Rozważenie możliwości obniżenia wysokości składek za przynależność do OIIB, przynajmniej dla
emerytów. Sądzę, że wielu emerytowanych inżynierów podziela moje zdanie w tej kwestii. Koszty
przynależności za cały rok wynoszą prawie 500 zł. Mimo, że już mamy czerwiec, nie udało mi się
zdobyć żadnego „zlecenia” i tak może być do końca roku. Zwracałem się już w tej sprawie do władz
OIIB (w bezpośredniej rozmowie) w przyjemnej i życzliwej rozmowie zaproponowano mi napisanie
podania o przyznanie zapomogi – na takie rozwiązanie nie wyraziłem zgody i uprzejmie
podziękowałem. Szanowni Państwo i Wy kiedyś będziecie emerytami a jaka jest wysokość
emerytury każdemu jest wiadome.
Rekomendacja KUiW: Wniosek odrzucić.
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