
Uchwała Nr    244 /VII / 2019

 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Koninie 

    z dnia 18.06.2019 r.

w sprawie:   zarządzenia wyborów delegatów VIII kadencji, powołania Okręgowej Komisji 
                     Wyborczej i ustalenia regulaminu jej działania.

                                                                                                                                                    
Na  podstawie   art.  31  pkt 1  ustawy   z  dnia  1  lipca  2011 r.  o   samorządzie   pielęgniarek
i  położnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 916), oraz Uchwały Nr 2 Nadzwyczajnego Krajowego
Zjazdu Pielęgniarek i  Położnych z dnia 04.06.2019 r. w sprawie regulaminu wyborów do
organów izb oraz trybu odwoływania ich członków,  uchwala się co  następuje:

§  1.   Okręgowa  Rada  Pielęgniarek  i  Położnych  zarządza  wybory  delegatów  VIII
kadencji na Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych, na lata 2020 – 2024.

  

§  2.1.   Rejestr  wyborców  stanowić  będą  pielęgniarki  i  położne  wpisane  na  listę
członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Koninie na dzień 1 września 2019
roku, którym nie zawieszono prawa wykonywania zawodu. 

        2.    Rejestr wyborców zawierać będzie następujące dane:
               a)  imię i nazwisko,
               b)  numer prawa wykonywania zawodu,
               c)  podanie informacji odnośnie tego, czy w stosunku do danej osoby 
                    zachodzą okoliczności wyłączające czynne prawo wyborcze. 

§  3.1.  Określa się,  że jednego delegata  wybiera się na 40 osób zarejestrowanych
w danym rejonie wyborczym.

        2.   Jeżeli w wyniku podzielenia liczby pielęgniarek i położnych należących do
rejonu wyborczego przez liczbę określoną w ust.1, reszta dzielenia przewyższa połowę tej
liczby, przyznaje się dodatkowy mandat.

§ 4. Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych powołuje Okręgową Komisję Wyborczą
w następującym składzie:

     
           -   Renata Koszada
        
           -   Anna Zielińska

              



           -   Elżbieta Szurgot
          
           -   Renata Janecka
          
           -   Renata Glapa
          
           -   Bożena Kantarowska
          
           -   Beata Wekwejt-Wawrzyniak
          
           -   Anna Michalska
          
           -   Danuta Król

           -   Małgorzata Papierska

           -   Agnieszka Chmielewska

           -   Katarzyna Broniszewska
          

§ 5. Zatwierdza się Regulamin Okręgowej Komisji Wyborczej stanowiący załącznik
nr 1 do niniejszej uchwały.

   Sekretarz                                                                                                    Przewodnicząca

Renata Koszada                                                                                            Wiesława Welke
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