Sprawozdanie Okręgowej Komisji Wyborczej z przebiegu i zakończenia
wyborów Delegatów Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek
i Położnych w Krakowie - VII kadencja /lata 2015-1019/.

Okręgowa
Komisja
Wyborcza
działająca
na
podstawie
uchwały
nr 996/VI/2015 Małopolskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
w Krakowie z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Okręgowej
Komisji Wyborczej na pierwszym posiedzeniu ukonstytuowała się w składzie:
Anna Polonek – Przewodnicząca OKW
Maria Kaleta – Wiceprzewodnicząca OKW
Marek Kucab – Wiceprzewodniczący OKW
Danuta Adamek – Sekretarz OKW
Urszula Kalemba - Członek
Ewa Kostrz - Członek
Józef Luberda - Członek
Stanisław Łukasik - Członek
Jolanta Łysak - Członek
Halina Serafin - Członek
Lucyna Skrzypoń - Członek
Tadeusz Wadas – Członek


Okręgowa Komisja Wyborcza /OKW/ podejmowała decyzję na posiedzeniach
zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków
Komisji. Z każdego posiedzenia sporządzono protokoły i listy obecności stanowią załącznik do sprawozdania.
OKW opracowała harmonogram wyborów, który był dostępny i na bieżąco
aktualizowany na stronie internetowej MOIPiP w zakładce Wybory 2015 –
stanowi załącznik do sprawozdania.
Wybory Delegatów na VII Kadencję MOIPiP w poszczególnych rejonach
wyborczych odbywały się w okresie od 18 maja do 9 października 2015 roku.
Zgodnie z regulaminem wyborów zebrania odbywały się w jednym terminie,
były ważne bez względu na liczbę głosujących.
Rejony Wyborcze – 70
Dokonano wyboru 327 delegatów
W tym: 303 pielęgniarek i 24 położne
W Rejonie Wyborczym nr 62 ze względu na niewystarczającą liczbę osób
uprawnionych do głosowania /przybyła 1 osoba/ nie można było
przeprowadzić wyborów i utracono 2 mandaty.

Niska frekwencja w Rejonie Wyborczym nr 68 spowodowała, że nie
wykorzystano 2 mandatów
W rejonie Wyborczym nr 69 nie przeprowadzono wyborów /nikt nie zgłosił
się na zebranie wyborcze/
Podczas zebrań wyborczych dokonywano również wyborów Pełnomocników.
Wybrano łącznie 72 Pełnomocników.
Średnia frekwencja w Rejonach Wyborczych nie przekroczyła 10%.
Okręgowej Komisji Wyborczej nie są znane przyczyny niskiej frekwencji,
możemy tylko ubolewać, że sprawy ważne dla samorządu zawodowego
pielęgniarek i położnych nie cieszą się zainteresowaniem jej członków.
Po przeprowadzonych wyborach wpłynęły /w regulaminowym terminie/ dwa
odwołania, w jednym przypadku OKW postanowiła jednogłośnie
o unieważnieniu wyborów i wyznaczono ponowny termin zebrania
wyborczego. Pisma kierowana do OKW w/w sprawach oraz odpowiedzi
pisemne OKW - stanowią załącznik do sprawozdania.
Na posiedzeniu Okręgowej Komisji Wyborczej w dniu 8 września 2015 na
podstawie Regulaminu Wyborów do Organów Izb oraz trybu odwoływania
ich członków postanowiono jednogłośnie o unieważnieniu wyboru
pełnomocnika Rejonu Wyborczego nr 55 – pismo stanowi załącznik do
sprawozdania.
Do OKW wpłynęło 6 pism z prośbą o zmianę Rejonu Wyborczego –
rozpatrzono pozytywnie.
Okręgowa Komisja Wyborcza stwierdza ważność wyborów przeprowadzonych
w 70 rejonach wyborczych Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek
i Położnych w Krakowie.




Wybranym Delegatom i Pełnomocnikom serdecznie gratuluję, dziękuję za
zaangażowanie, życząc siły, zapału i wytrwałości do podejmowania nowych
wyzwań na rzecz środowiska zawodowego pielęgniarek i położnych.

Anna Polonek
Przewodnicząca Okręgowej Komisji Wyborczej

