
 

 

 

 

UCHWAŁA NR 2135/35a/2022 

KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW 

 

z dnia 6 kwietnia 2022 r. 

 

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zaliczki  

na pokrycie przyszłych nakładów na lokal użytkowany przez  

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Katowicach 

 

 

 

Na podstawie przepisów art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych 

rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1415 

z późn. zm.) w  związku z § 3 ust. 3 oraz § 5 ust. 2 i 3 uchwały Nr 1032/14a/2020 Krajowej 

Rady Biegłych Rewidentów z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie określenia warunków i trybu 

udzielania i rozliczania ponoszonych przez regionalne oddziały Polskiej Izby Biegłych 

Rewidentów na utrzymanie lokali przez nie użytkowanych (z późn. zm.1) uchwala się, co 

następuje: 

 

 

§ 1.1.Krajowa Rada Biegłych Rewidentów, po rozpoznaniu wniosku z dnia 15 listopada 

2021 r., uzupełnionego w dniu 10 grudnia 2021 r. oraz zmienionego wnioskiem z dnia                    

26 stycznia 2022 r., Prezesa Regionalnej Rady Regionalnego Oddziału Polskiej Izby Biegłych 

Rewidentów w Katowicach wyraża zgodę na udzielenie zaliczki w kwocie 80.000,00 zł, na 

pokrycie przyszłych nakładów na lokal użytkowany przez Regionalny Oddział Polskiej Izby 

Biegłych Rewidentów w Katowicach, dalej: „RO w Katowicach”, tj. na pokrycie przyszłych 

kosztów modernizacji, remontu i zakupu wyposażenia do ww. lokalu. 

2. Zaliczka zostanie przekazana na rachunek bankowy RO w Katowicach w terminie 7 

dni od daty podjęcia niniejszej uchwały. 

 

 
1 Uchwała Nr 1032/14a/2020 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie określenia warunków i 

trybu udzielania i rozliczania ponoszonych przez regionalne oddziały Polskiej Izby Biegłych Rewidentów na utrzymanie 

lokali przez nie użytkowanych zmieniona uchwałą Nr 1099/16a/2020 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 28 

sierpnia 2020 r. w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania wsparcia 

finansowego nakładów ponoszonych przez regionalne oddziały Polskiej Izby Biegłych Rewidentów na utrzymanie lokali 

przez nie użytkowanych. 



 

 

§ 2. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów zobowiązuje Regionalną Radę RO 

w Katowicach do rozliczenia zaliczki najpóźniej do dnia 15 stycznia 2023 r. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


