
 

 

Uchwała nr 381/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach 

z dnia 27 maja 2021r. 

w sprawie zwołania Zgromadzenia Delegatów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach 

 

 

Działając na postawie przepisu art. 50 ust. 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o radcach prawnych  

(t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 75 z późn. zm.) oraz § 19a ust. 2 Regulaminu zgromadzenia okręgowej izby radców 

prawnych (t.j. załącznik do Uchwały nr 182/XI/2021 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia  

12 kwietnia 2021r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały – Regulamin zgromadzenia okręgowej 

izby radców prawnych), 

 

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach 

uchwala, co następuje: 

 

§1 

1. Zwołuje na dzień 24 czerwca 2021r. godz. 1530 Zgromadzenie Delegatów Okręgowej Izby Radców 
Prawnych w Katowicach, które odbędzie się w Katowicach, przy ul. Bankowej 11B, w Budynku 
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.  

2. Z uwagi na występowanie od dnia 20 marca 2020r. do dowołania na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej 
stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, ogłoszonego rozporządzeniem 
Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej 
stanu epidemii (Dz.U. z 2020r. poz. 491) oraz ustaleniem terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
obszarem, na którym wystąpił stan epidemii wywołany zakażeniami wirusem SARS-Co-2 
obowiązujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii, Zgromadzenie Delegatów 
Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach będzie prowadzone z wykorzystaniem środków 
komunikacji elektronicznej. 

3. Proponowany porządek obrad stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 
 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

Uchwała podjęta w trybie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość na 
podstawie przepisu art. 14 hb ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych  
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 
nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 374 z późn. zm.). 
 

 

Sekretarz Rady OIRP w Katowicach      Dziekan OIRP w Katowicach 

  / - /                        / - / 

      r.pr. Małgorzata Kałuża                                                                       r.pr. Katarzyna Jabłońska 



 

 

        Załącznik do uchwały nr 381/XI/2021   

        Rady OIRP w Katowicach z dnia 27 maja 2021r. 

PORZĄDEK ZDALNYCH OBRAD  

ZGROMADZENIA DELEGATÓW w dniu 24 czerwca 2021r. 

 

1. Otwarcie obrad.  

2. Powołanie Prezydium Zgromadzenia spośród kandydatów zgłoszonych w trybie § 19 e oraz § 19 f 

Regulaminu zgromadzenia okręgowej izby radców prawych (t.j. załącznik do uchwały nr 182/XI/2021 

Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 12 kwietnia 2021r. w sprawie ogłoszenia tekstu 

jednolitego uchwały – Regulamin zgromadzenia okręgowej izby radców prawnych). 

3. Powołanie Komisji Mandatowej spośród kandydatów zgłoszonych w trybie § 19 e oraz § 19 f 

Regulaminu zgromadzenia okręgowej izby radców prawych (t.j. załącznik do uchwały nr 182/XI/2021 

Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 12 kwietnia 2021r. w sprawie ogłoszenia tekstu 

jednolitego uchwały – Regulamin zgromadzenia okręgowej izby radców prawnych). 

4. Przejęcie kierowania obradami przez Przewodniczącego Zgromadzenia przy pomocy Prezydium. 

5. Uchwalenie porządku obrad.  

6. Wystąpienia: 

a) Dziekana Rady – przedstawienie sprawozdania z działalności Rady za rok 2020, 

b) Rzecznika Dyscyplinarnego – podjęcie uchwały w sprawie oceny działalności Rzecznika 

Dyscyplinarnego OIRP w Katowicach za rok 2020, 

c) Przewodniczącego Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego – podjęcie uchwały w sprawie oceny 

działalności Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego  OIRP w Katowicach za rok 2020, 

d) Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2020, 

e) Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej – podjęcie uchwały w sprawie oceny działalności 

Okręgowej Komisji Rewizyjnej  OIRP w Katowicach za rok 2020, 

f) Zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2020. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady oraz udzielenia Radzie OIRP 

w Katowicach absolutorium z działalności za rok 2020. 

8. Przedstawienie projektu budżetu na rok 2021. 

9. Przedstawienie i zatwierdzenie Planu Pracy Rady na rok 2021. 

10. Uchwalenie budżetu na rok 2021. 

11. Dyskusja. 

12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. 

 

 

 

 



 

 

 


