
Uchwała Nr 1387/VII/2019 

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łodzi 

z dnia 6 września 2019 r. 
 

w sprawie zatwierdzenia rejonów wyborczych Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych  

w Łodzi VIII kadencji 
 

Na podstawie art. 31 pkt 5 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 2018.916 t.j. 

ze zm.) w związku z Uchwałą Nr 2 I nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych VII Kadencji  

z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb oraz trybu odwoływania ich członków oraz  

w związku z Uchwałą Nr 1386/VII/2019 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łodzi z dnia 6 września 2019 r.  

w sprawie zarządzenia wyborów delegatów na Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych VIII kadencji uchwala się,  

co następuje: 

 
         § 1. Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Łodzi postanawia zatwierdzić rejony wyborcze 

Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łodzi na okres VIII kadencji, których wykaz stanowi załącznik 

do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. 1. Członek samorządu niewykonujący zawodu, w tym emeryt lub rencista może uczestniczyć  

w wyborach we wskazanym przez siebie rejonie wyborczym na obszarze okręgowej izby, której jest 

członkiem. 

       2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien zostać wniesiony do okręgowej komisji wyborczej nie 

później niż na 14 dni przed terminem zebrań wyborczych. Okręgowa Komisja Wyborcza umieszcza daną 

osobę w rejestrze wyborczym. 

       3. Pielęgniarki i położne zatrudnione w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Łodzi, mogą  według 

własnego wyboru, brać udział w wyborach (realizując czynne i bierne prawo wyborcze) w rejonie wyborczym, 

do którego przypisane jest Biuro OIPiP w Łodzi, albo w innym, wybranym przez siebie, rejonie wyborczym. 

      4. Wskazanie, o którym mowa w ust. 3 powinno być wniesione do Okręgowej Komisji Wyborczej nie 

później niż na 14 dni przed terminem zebrania wyborczego. 

 

      § 3. 1. Pielęgniarka/położna pracująca w jednostkach organizacyjnych wchodzących w skład więcej niż 

jednego rejonu wyborczego, może wskazać ten rejon wyborczy, w którym zamierza uczestniczyć 

w wyborach. 

     2. Wskazanie, o którym mowa w ust. 1 powinno być wniesione do Okręgowej Komisji Wyborczej nie 

później niż na 14 dni przed terminem zebrania wyborczego. 

 

      § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Sekretarz ORPiP                                                                                    Przewodnicząca ORPiP 

Maria Kowalczyk.                                                                                      Agnieszka Kałużna 

 


