Uchwała nr 1 864A/1112019
Małopolskiej okręgowej Rady pielęgniarek i położnychw krakowie
z dnia 10 września 2019 r.
w sprawie zarządzenia wyborów na okręgowy Ąazd Delegatów Molplp
ustalenia rejonów wyborczych i określenialiczby delegatów w poszczególnych
rejonach wyborczych.
Na podstawie ań. 11 ust. 1 pkt 1, ań. 12 ust 1 pkt 1 i 2, ań. 12 ust. 2 pkt 1-4, art. 12 ust 3, art.28.ust
1,2 i 3 ustawy zdnia 1 lipca 2011 roku o samorządzie pielęgniarek i połoznych ( Dz, U. Nr 174, poz.,1038
ze zm.) oraz Uchwały nr 2 l Nadzwyczajnego Krajowego Zlazdu Pielęgniarek i Połoznych z dnia 4
czerwca 2019 roku w sprawie Regulaminu wyborów do organow izb oraz trybu odwołania ich członków

uchwala się co następuje:

§1

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Połoznych zarządza wybory delegatow Vlll
kadencji samorządu na okręgov,ty Ąazd Delegatow MOlPlP.
§2

Rejestr wyborcow stanowią pielęgniarki i połozne wpisane na listę członkow
Małopolskiej Okręgowej lzby Pielęgniarek i Połoznych na dzień 01 września 2019

roku, ktore posiadają czynne prawo wyborcze tzn.: - nie mają zakazu pełnienia funkcji
z wyboru w organach samorządu, albo zawieszenia prawa wykonywania zawodu, - nie
są pozbawione praw publicznych, - nie mają zakazu wykonywania zawodu, ani
zawieszenia wykonywania zawodu jako postanowienia sądu bądź prokuratury, - nie
zawiesiły prawa wykonywania zawodu na własną prośbę.

§3
Rejestr wyborców zawiera następujące dane:
a) imię i nazwisko,
b) numer prawa wykonywania zawodu.
§4
Do rejestru wyborcow mozna dopisać pielęgniarki/połozne, które zostały skreślone z
listy członkow innej okręgowej izby, o ile przedstawią zaświadczenie, ze nie brały
udziału w wyborach.
§5
\Nykaz rejonow wyborczych będzie tworzony na bieząco. W miarę tworzenia list
wyborczych.
§6
Jednego delegata wybiera się na 40 osób zarejestrowanych w danym rejonie
wyborczym. Jezeli w wyniku dzielenia przez ustaloną liczbę 40, reszta z dzielenia jest
większa niż 20, przyznaje się dodatkowy mandat.
§7
Przy ustaleniu liczby delegatów na Okręgowy Zlazd z każdego rejonu wyborczego
obowiązuje zasada zachowania proporcjonalności w określeniu liczby delegatow
spośrodpielęgniarek i spośrod połoznych.
§8
Okręgowa Rada ustalając liczbę delegatów na Okręgowy Zjazd moze określic liczbę
mandatów przypadających na pielęgniarki i połozne proporcjonalnie do ich liczby w
rejonie wyborczym. W takim przypadku głosujący dokonuje wyboru głosując odrębnie
na pielęgniarki i położne.
§9
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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