
Uchwala nr 189/Vlll202l
Rady P6lnocno - Wschodniej Izby Lekarsko - Weterynaryjnej w poroslach

z dnia 2 marca 2021 r.

w sprawie organizacji rejonowych zebrari wyborcrych i rvyboru delegat6w na Okrggowy
Ziazd Lekarry Weterynarii P6lnocno - Wschodniej Izby Lekarsko - Weterynaryjnej

Na podstawie art. 29 w zwiqzku z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 21.12.1990r.
o zawodzielekarza weterynarii i izbach lekarsko - weterynaryjnych (Dz. U. 2019.1140 tj.),
oraz $53 Regulaminu wybor6w do organ6w izb lekarsko-weterynaryjnych oraz trybu
odwolywania czlonk6w tych organ6w, stanowi4cego zalEcznik do uchwaiy Nr 7O/2O}1NII
Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnra2l stycznia2l2l r. uchwala sig co nastgpuje:

s1
Ustala sig rejony zebran wyborczych dla powiat6w:

1. August6w;
2. Biatystok - powiat grodzki;
3. Bialystok - powiat ziemski;
4. Bielsk Podlaski;
5. Grajewo;
6. Hajn6wka;
7. Kolno;
8. tr-omla- powiat grodzki;
9. tr omha- powiat ziemski;
10. Monki;
1 1. Sejny;
12. Siemiatycze;
13" Sok6lka;
14. Suwalki - powiat grodzki;
15. Suwalki - powiat ziemski;
1 6. Wysokie Mazowieckie;
17. Zanrbr6w.

$2

Ustala sig, 2e wybory delegat6w na okrggowy zjazd lekarzy weterynarii P6lnocno-
Wschodniej lzby Lekarsko-Weterynaryjnej w Poroslach k/Bialegostoku bEdq
przeprowadzone w trybie korespondencyjnym.

s3

Powoluje sig Okrggow4 komisjg wyborcz4, zwanej dalej Komisj4 Wyborcz1,w sldadzie;
l. lek. wet. Wojciech Barszcz;
2. lek. wet. Joanna Piekut;
3. Lek. wet. Emilia Wiel4dek-Zukowska.

Komisja Wyborcza odpowiada zaorganizacjg i prawidlowe przeprowadzenie wybor6w.

l.

2.



$4

l. Powotuje sig dwie komisje skrutacyjne, w sklad kt6rych wchodz4:

l. Komisja Skrutacyjna nr l, przypisana do rejon6w wyborczych wskazanych w $l
pkt 1,5,7,8,9, 1 0, I l, I 3. I 4, I 5 niniejszej uchwaly:

a. lek. wet. Jan Dynkowski;
b. lek. wet. Dariusz Filianowicz;
c. lek. wet. Piotr Gogacz;
d. lek. wet. Slawomir Mioduszewski;
e. lek. wet. Slawomir Wotejko

2. Komisja Skrutacyjna nr 2, przypisana do rejon6w wyborczych wskazanych w $l
pkt 2,3,4,6,12,1 6,17 niniej szej uchwaly :

a. lek. wet. Remigiusz Kulesza;
b. lek. wet. Pawel Mgdrek;
c. lek. wet. Marek Pirsztuk;
d. lek. wet. Jerzy Trzonkowski;
e. lek. wet. Leszek Wojewoda.

2. Komisj e skrutacyj ne pelni4 j ednoczesnie obowi4zki komisj i mandatowych.

$s

1. Sporz4dzenie imiennych list czlonk6w rejon6w wyborcrych oraz ustalenie list
czlonk6w P6lnocno-Wschodniej lzby Lekarsko-Weterynaryjnej pozbawionych
czynnego lub biemego prawa wyborczego nast4pi z zachowaniem zasad poufrroSci
w biurze siedziby Izby.

2. Nazwiska i imiona lekarzy weterynarii czlonk6w rejonu wyborczego sporz4dza sig
w porz4dku alfabetycznym nazwisk.

3. Na liScie czlonk6w P6lnocno-Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej nalez4cych
do rejonu wyborczego, umieszcza sig czlonk6w rzby lekarry weterynarii:
1. wykonuj4cych zaw6d naobszarze rejonu wyborczego,
2. zarnieszkalych na terenie rejonu wyborczego, nie wykonuj4cych zawodu.

s6

1. Zglaszarie kandydat6w na delegat6w w danym rejonie wyborczym nastgpuje drog4
korespondencyjnq, w okreSlonymprzezokrggow4 komisjg wyborczq terminie. W tym
terminie zglaszanie kandydat6w moLe r6wnie2 nastgpowat przez przeslanie na
wskazany ptzez okrggow4 komisjg wyborcz4 izbowy adres poczty elektronicznej,
skanu wymaganych dokument6w, a w ruzie braku mo2liwoSci techniczny ch, takze
ptzez przekazanie zgloszenia bezpo6rednio do biura okrggowej izby lekarsko-
weterynaryjnej.



1.

)

2. Termin glosowania w poszczeg6lnych rejonach wyborczych zostanie wskazany
w odrgbnej uchwale Rady P6lnocno-Wschodniej lzby Lekarsko-Weterynaryjnej
w Poroslach k/Bialegostoku.

$7

Ustala sig, 2e rejonowe zebranie wyborcze dokonuje wyboru spoSr6d swoich czlonk6w
delegat6w na okrggowy zjazd lekarzy weterynarii w proporcji jeden delegat na 7 lekarry
weterynarii.

Je2eli w wyniku podzielenia liczby lekarzy weterynarii nalea4cych do rejonu wyborczego
przezT rcszta dzielenia prz.ewyhsza polowg liczby 7, zebranie lekarzy weterynarii rejonu
wyborczego upowa2nione jest do wyboru dodatkowego delegata.

s8

Wykonanie uchwaly powierza sig Prezydium Rady P6lnocno-Wschodniej Izby Lekarsko-
Weterynaryjnej.

$e

Traci moc Uchwala Nr l82A/I/16 Rady P6lnocno-Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie organizacji rejonowych zebrai wyborczych
i wyboru delegat6w na Okrggory Zja?n Lekarzy Weterynarii P6lnocno-Wschodniej lzby
Lekarsko-Weterynaryj nej .

s10

Uchwala wchodzi w irycie z dniem podjgcia.

PREZES RADY




