
Uchwala nr 16/08/2021
0kręgowej Komisji Wyborczej

Lubelskiej lzby Lekarskiej
z dnia 5 maja 2021 r.

w sprawie ustalenia list członków rejonów wyborczych, wstępnej Liczby mandatów dla
delegatów w poszczególnych rejonach oraz pub]ikacji ]ist czlonków rejonów wyborczych

w BIP i udostępnienia listy w siedzibie Lubelslriej lzby Lekarskicj

Na podstawie art.  14 hb ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z
zapobieganiem,   przeciwdziałaniem  i   zwalczaniem   COVID-19,   innych  chorób   zakaźnych  oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j.  Dz.  U. poz.1842 ze zm.) oraz   na podstawie §  13  ust.
4,  10  i  13  Uchwały  Nr  12  X  Krajowego  Zjazdu  Lekarzy  z  dnia  29  stycznia  2010  r.  w  sprawie
regulaminu wyborów do organów izb lekarskich,  na stanowiska w organach i trybu odwoływania
członków tych  organów  i  osób  zajmujących  stanowiska  w tych  organach  oraz  wyborów  komisji
wyborczych,   stanowiącej   załącznik   do   obwieszczenia   Nr   7/16/VII   Prezesa   Naczelnej   Rady
Lekarskiej   z  dnia   14  1ipca  2016r.   w  sprawie  ogłoszenia  jednolitego  tekstu  uchwały  Nr   12  X
Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r., a także uchwały nr 128/2021/8/R Okręgowej
Rady Lekarskiej  z dnia 3  marca 2021  r.  w sprawie ustalenia podziahi lzby na rejony wyborcze na
okres IX kadencji uchwala się, co następuje:

•.>1

0kręgowa Komisja Wyborcza ustala listy i umieszcza na nich w porządku alfabetycznym nazwiska
i imiona członków rejonów wyborczych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§2
0kręgowa Komisja  Wyborcza ustala  wstępną  liczbę  mandatów  dla  delegatów w poszczególnych
rejonach stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§3
0kręgowa   Komisja   Wyborcza   opublikuje   do   dnia   6   maja   2021r.   listy   członków   rejonów
wyborczych  w Biuletynie  lnfomacji  Publicznej  oraz udostępni  listy  w siedzibie  Lubelskiej  lzby
Lekarskiej.   Dodatkowo,   informacje   o   przynależności   do   rejonu   wyborczego   oraz  możliwości
przeniesienia   do   dnia   15   czerwca   2021r.   do   godz.   15.00   do   innego   rejonu   wyborczego
znajdującego się w obrębie tej samej delegatury zostaną rozesłane pocztą.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
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