
                                                                                                                       Załącznik nr 5 do Regulaminu działania

                                                                                                                      Okręgowej Komisji Wyborczej  

PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA REJONU WYBORCZEGO

zwołanego przez Okręgową Komisję Wyborczą w celu przeprowadzenia wyborów

delegatów na Okręgowy Zjazd Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 

w Koninie  na VIII kadencję

Rejon Wyborczy nr ……………………………………

Liczba uprawnionych do głosowania (członków rejonu wyborczego posiadających czynne 

prawo wyborcze)   ..……………….

Liczba mandatów ………………  

(w  przypadku  głosowania  odrębnie  na  pielęgniarki  i  położne  podać  liczbę  mandatów

przypadających na delegatów wykonujących dany zawód)

Zebranie rejonu wyborczego odbyło się:

w  dniu  …………………………………..  o  godz.  ……………………………..  w  ………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

I. Otwarcie zebrania.

1. Członek Okręgowej Komisji Wyborczej nadzorujący zebranie

…………………………………………………………………………………………………

otworzył zebranie i zaznajomił zebranych z obowiązującym stanem prawnym dotyczącym

wyboru delegatów na Okręgowy Zjazd OlPiP w ……………. na ……..… kadencję.

2. Z uwagi na brak wymaganej liczby członków zebrania wyborczego t.j.  co najmniej 4

osób, dalsze czynności  wyborcze zgodnie z  Regulaminem Okręgowej  Komisji  Wyborczej  są

niemożliwe do przeprowadzenia*.

3. Przystąpiono  do  wyboru  Przewodniczącego  zebrania  wyborczego.  Zgłoszono

następujące osoby:

a) ………………………………………………………………………………………..

b) ………………………………………………………………………………………..

W głosowaniu jawnym Przewodniczącym zebrania wyborczego został:

…………………………………………………………………………………………………………………………
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4. Przystąpiono  do  wyboru  Sekretarza  zebrania  wyborczego.  Zgłoszono  następujące

osoby:

a) ………………………………………………………………………………………..

b) ………………………………………………………………………………………..

c) ………………………………………………………………………………………..

W głosowaniu jawnym Sekretarzem zebrania wyborczego został:

…………………………………………………………………………………………………………………………

5. Przystąpiono do wyboru członków Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

Zgłoszono następujące osoby:

a) ………………………………………………………………………………………..

b) ………………………………………………………………………………………..

c) ………………………………………………………………………………………..

d) ………………………………………………………………………………………..

e) ………………………………………………………………………………………..

f) ………………………………………………………………………………………..

g) ………………………………………………………………………………………..

h) ………………………………………………………………………………………..

i) ………………………………………………………………………………………..

W  głosowaniu  jawnym  wybrano  następujących  członków  Komisji  Mandatowo-

Skrutacyjnej:

a) ………………………………………………………………………………………..

b) ………………………………………………………………………………………..

c) ………………………………………………………………………………………..

d) ………………………………………………………………………………………..

e) ………………………………………………………………………………………..

Komisja  Mandatowo-Skrutacyjna  ukonstytuowała  się  w  składzie  jak  wyżej,  wybierając

spośród siebie przewodniczącego Komisji w osobie:

…………………………………………………………………………………………….

II. Po sprawdzeniu  podpisów  w  rejestrze  wyborców  Komisja  Mandatowo-Skrutacyjna

stwierdziła,  że  na  zebraniu  wyborczym  jest obecnych  ………………………  członków  rejonu

wyborczego posiadających czynne prawo wyborcze. 
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III. Przystąpiono do  zgłaszania  kandydatów  na  delegatów  na  Okręgowy  Zjazd  OlPiP  w

……………………..  …… kadencji.

IV. Kandydaci na delegatów oświadczyli, że wyrażają zgodę na kandydowanie. Następnie

w  kolejności  alfabetycznej  kandydaci  przedstawili  informację  o  przebiegu  swojej  pracy

zawodowej  i  społecznej,  a  uczestnicy  zebrania  wyborczego  zadawali  pytania  zgłoszonym

kandydatom.

V. Komisja Mandatowo-Skrutacyjna  przygotowała  karty  do  głosowania  

i rozdała je osobom uprawnionym. Po przypomnieniu zasad głosowania zarządziła głosowanie.

VI. Delegatami na  Okręgowy  Zjazd  OlPiP  w……………  …..  kadencji  

z rejonu wyborczego nr ………… zostały następujące osoby:

1 ……………………………………………… 6 ………………………………………………

2 ……………………………………………… 7 ………………………………………………

3 ……………………………………………… 8 ………………………………………………

4 ……………………………………………… 9 ………………………………………………

5 ……………………………………………… 10 ………………………………………………

VIII. Protokół Komisji  Mandatowo-Skrutacyjnej  wraz  z  zawiadomieniem  

o  zebraniu  wyborczym,  z  rejestrem  wyborców w którym uczestnicy  zebrania  wyborczego

podpisem  potwierdzili  swoją  obecność  oraz  zabezpieczonymi  

w kopercie oddanymi głosami stanowią integralną część niniejszego protokołu.

Podpisy

Członek Okręgowej Komisji Wyborczej

……………………………………………………………..

Przewodniczący zebrania wyborczego

……………………………………………………………
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