
Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniach 24-25.05.2021 r. 

 

UCHWAŁA NR 85/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 24 maja 2021 r. podjęta w trybie obiegowym 

 

w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie czynności przygotowawczych dot. realizacji inwestycji 

przy ul. Artyleryjskiej  

 

Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 

75 ze zm.) w związku z brzmieniem art. 14hb ustawy z dnia 2 marca 2020 r. 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.) 

uchwala się, co następuje: 

 

§1. 

Wyraża się zgodę na przeprowadzenie czynności przygotowawczych zmierzających do rozpoczęcia 

inwestycji przy ul. Artyleryjskiej pod nazwą „Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania 

powojskowego budynku na siedzibę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie”, w szczególności  

na dokonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego, opracowanie harmonogramu prac oraz czynności 

przygotowujących do rozpoczęcia robót i wyłonienia wykonawcy/wykonawców robót budowalnych. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwałę podjęto przy jednym głosie wstrzymującym. 

W głosowaniu udział wzięło 17 na 19 członków Rady. 

Głosy za – 16, przeciw – 0, wstrzymujących się – 1. 

  Dziekan  

   Katarzyna Skrodzka-Sadowska 
  



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniach 24-25.05.2021 r. 

 

UCHWAŁA NR 86/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 24 maja 2021 r. podjęta w trybie obiegowym 

 

w sprawie uchylenia uchwały nr 62/XI/2021 z dnia 24 marca 2021 r. 

 

Na podstawie art. 132 § 1 oraz § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania 

administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 735), w związku z brzmieniem art. 14hb ustawy z dnia 2 

marca 2020 r. 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.) uchwala się, co następuje: 

 

§1. 

Uchyla się uchwałę nr 62/XI/2021 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie z dnia 24 

marca 2021 r. w sprawie skreślenia z listy radców prawnych Pana Krzysztofa Michalskiego. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

W głosowaniu udział wzięło 17 na 19 członków Rady. 

Głosy za – 17, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. 

  Dziekan  

   Katarzyna Skrodzka-Sadowska 
  



Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady OIRP w Olsztynie odbytego w dniach 24-25.05.2021 r. 

 

UCHWAŁA NR 87/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  

z dnia 24 maja 2021 r. podjęta w trybie obiegowym 

 

w sprawie zawieszenia Panu Andrzejowi Brzuzy prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego 

 

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych 

(j.t. Dz. U. z 2020 poz. 75 ze zm.), w związku z brzmieniem art. 14hb ustawy z dnia 2 marca 2020 r. 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.) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

Zawiesza się Panu Andrzejowi Brzuzy prawo do wykonywania zawodu radcy prawnego. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 14 kwietnia 2021 r. 

 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

W głosowaniu udział wzięło 17 na 19 członków Rady. 

Głosy za – 17, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. 

  Dziekan  

   Katarzyna Skrodzka-Sadowska 
 


