Sprawozdanie Okręgowej Komisji Wyborczej z przebiegu i zakończenia
wyborów Delegatów Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek
i Położnych w Krakowie - VIII kadencja /lata 2020-2024/.

Okręgowa
Komisja
Wyborcza
działająca
na
podstawie
uchwały
nr 1863/VII/2019 Małopolskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
w Krakowie z dnia 10 września 2019 r. w sprawie powołania Okręgowej
Komisji Wyborczej na pierwszym posiedzeniu ukonstytuowała się w składzie:
Barbara Słupska – Przewodnicząca OKW
Stanisław Łukasik – Wiceprzewodniczący OKW
Iwona Malinowska-Lipień – Wiceprzewodnicząca OKW
Marek Kucab – Sekretarz
Danuta Adamek – Członek
Barbara Dudek – Członek
Barbara Grudnik - Członek
Ewa Kostrz – Członek
Agata Kaczmarczyk - Członek
Józef Luberda – Członek
Janina Łęgosz - Członek
Roman Orzechowski - Członek
Anna Polonek - Członek
Tadeusz Wadas – Członek
Okręgowa Komisja Wyborcza (OKW) podejmowała decyzje na posiedzeniu
zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków
Komisji. Z posiedzenia sporządzono protokół i listę obecności - stanowią
załącznik do sprawozdania.
OKW opracowała harmonogram wyborów, który był dostępny i na bieżąco
aktualizowany na stronie internetowej MOIPiP w zakładce Wybory 20192020 – stanowi załącznik do sprawozdania.
Wybory Delegatów na VIII Kadencję MOIPiP w poszczególnych rejonach
wyborczych odbywały się w okresie od 14 listopada 2019 roku do 12 lutego
2020 roku.
Zgodnie z regulaminem wyborów zebrania odbywały się w jednym terminie,
były ważne bez względu na liczbę głosujących. Średnia frekwencja w
rejonach wyborczych nie przekraczała 10%, pomimo regulaminowego
wysyłania zawiadomień o spotkaniach wyborczych.
Rejony Wyborcze – 70
Dokonano wyboru 351 delegatów

W tym: 320 pielęgniarek i 31 położnych
W Rejonie Wyborczym nr 35 ze względu na niezgłoszenie się żadnej położnej
uprawnionej do głosowania, nie można było przeprowadzić wyboru położnej
i utracono 1 mandat.
W rejonie Wyborczym nr 67 i 68 nie przeprowadzono wyborów ,nikt nie
zgłosił się na zebranie wyborcze.
Podczas zebrań wyborczych dokonywano również wyborów Pełnomocników.
Wybrano łącznie 78 Pełnomocników.
Do OKW wpłynęła 1 prośba o zmianę Rejonu Wyborczego – rozpatrzono
pozytywnie oraz 1 prośba o ustalenie innego terminu wyborów-rozpatrzono
negatywnie.
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 i dziękuję za
zaangażowanie. Życzę dużo chęci i wytrwałości do podejmowania nowych
wyzwań na rzecz środowiska zawodowego pielęgniarek i położnych. Dziękuję
również Okręgowej Komisji Wyborczej za poświęcony czas i sprawne
przeprowadzenie wyborów w poszczególnych rejonach wyborczych.

Przewodnicząca Okręgowej Komisji Wyborczej
Barbara Słupska

