Uchwała nr 1 086/V|l2015
Małopolskiej okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnychw Krakowie
z dnia 10 marca 2015 r.
w sprawie zarządzenia wyboróW na okręgowy Ąazd Delegatów MolPiP'
ustalenia rejonów wyborczych i określenia!iczby delegatów w poszczególnych

rejonach wyborczych.

Na podstawie ań.28.ust 1,2 i 3 ustawy z dnia 1 |ipca 201,1 roku o samorządzie pie|ęgniarek
położnych ( Dz. U. Nr 174, poz.,1038 ze zm.) oraz Uchwały nr 9 V| Krajowego Z1azdu
Pie|ęgniarek i Połoznych z dnia 6 grudnia 2011 roku w sprawie Regulaminu wyborÓw do
organów izb oraz trybu odwołania ich członkÓw
uchwala się co następuje:
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i

1.

Małopolska okręgowa Rada Pie|ęgniarek i Połoznych zarządza wybory
de|egatów V|l kadencji samorządu na okręgowy Ąazd De|egatÓw Mo|PiP.

s2
Rejestr wyborców stanowią pielęgniarki i połozne wpisane na |istę członkow
Małopolskiej okręgowej |zby Pie|ęgniarek i Połoinych na dzień 1 marca 2015 roku,
które posiadają czynne prawo wyborcze tzn.:

-

nie mają zakazu pełnienia funkcji

z

wyboru W organach samorządu, a|bo

zawieszenia prawa wykonywania zawodu,
- nie są pozbawione praw pub|icznych,
- nie mają zakazu wykonywania zawodu, ani zawieszenia wykonywania zawodu jako
postanowienia sądu bądŹ prokuratury,
- nie zawiesity prawa wykonywania zawodu na własną prośbę'

s3.
Rejestr wyborców zawiera następujące dane:
a) imię i nazwisko,
b) numer prawa wykonywania zawodu.

s4
Do rejestru wyborcÓw moŻna dopisać pie|ęgniarki/połozne, które zostały skreś|one
z |isty członków innej okręgowej izby, o i|e przedstawią zaświadczenie,Że nie braty
udziału w wyborach.
s5.

Wykaz rejonów wyborczych będzie tworzony na bieząco. W miarę tworzenia list
wyborczych.
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s6

Jednego de|egata wybiera się na 40 osób zarejestrowanych w danym rejonie

wyborczym. Jeze|i w wyniku dzie|enia przez usta|oną |iczbę 40, reszta z dzielenia jest
większa niŻ 20, przyznaje się dodatkowy mandat.

s7

Przy usta|eniu |iczby de|egatów na okręgowy Ąazd z kaŻdego rejonu wyborczego
obowiązuje zasada zachowania proporcjonalności w okreś|eniu|iczby de|egatów
spoŚrod pie|ęgniarek i spośród połoznych'

s8
okręgowa Rada usta|ając |iczbę de|egatow na okręgowy Ąazd moŻe określiÓ |iczbę
mandatów przypada1ących na pie|ęgniarki i połoŻne proporcjonalnie do ich |iczby
w rejonie wyborczym. W takim przypadku gtosujący dokonuje wyboru głosując
odrębnie na pielęgniarki i połozne.
se.
Uchwała wchodzi w Życie z dniem podjęcia.
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