
 

Uchwała Nr 91/VII/19 

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Chełmie 

z dnia 06 września 2019 r. 
 

 

w sprawie zarządzenia wyborów delegatów VIII kadencji 

na Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Chełmie, ustalenia rejonów wyborczych, 

określenia liczby delegatów w poszczególnych rejonach wyborczych  

oraz ustalenia kalendarza wyborczego Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych  

w Chełmie w 2019 roku 

 

 
Na podstawie art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 01 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 916) w powiązaniu z Uchwałą nr 2 I Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Pielęgniarek 

i Położnych z dnia 04 czerwca 2019 r. w sprawie Regulaminu wyborów do organów izb oraz trybu 

odwołania ich członków uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Chełmie zarządza wybory delegatów VIII 

kadencji na Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Chełmie. 

 

§ 2. 1. Rejestr wyborców stanowią pielęgniarki i położne wpisane do Rejestru prowadzonego 

przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Chełmie na dzień 31 sierpnia 2019 r., którym nie 

zawieszono prawa wykonywania zawodu. 

2. Rejestr wyborców zawiera następujące dane: 

a) imię i nazwisko, 

b) numer prawa wykonywania zawodu. 

3. Do rejestru wyborców można dopisać pielęgniarki/położne, które zostały wykreślone 

z Rejestru innej okręgowej izby, o ile przedstawią zaświadczenie, że nie brały udziału w wyborach. 

4. Rejestry wyborców wraz z aneksami wpisów (z podziałem na rejony wyborcze) stanowią 

Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 3. 1. Określa się, że jednego delegata wybiera się na 20 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. 1. Wykaz rejonów wyborczych wraz z wykazem ilości delegatów w poszczególnych 

rejonach wyborczych określa Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

2. W przypadku, gdy na podstawie § 2 ust. 3 do rejestru wyborców w rejonie wyborczym 

zostanie dopisana dodatkowa osoba, a wpłynie to na ilość mandatów, Okręgowa Rada aneksem 

zmienia treść załącznika nr 2. 

 

§ 5. Ustala się kalendarz wyborczy Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Chełmie 

w 2019 r. stanowiący Załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

SEKRETARZ 

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  

w Chełmie 

/-/  

Beata Żółkiewska 

PRZEWODNICZĄCA 

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  

w Chełmie 

/-/  

Izabella Chałaj 

 


