
Uchwała Nr 44/2021/VIII 

Okręgowej Komisji Wyborczej 

Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie 

z dnia 18 maja 2021 r. 

w sprawie ustalenia list członków rejonów wyborczych utworzonych na obszarze 

działania Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie na okres IX kadencji 2022-2026 

  

Na podstawie § 13 ust. 13 oraz ust. 10 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, 

będącego załącznikiem do 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 

(j.t. obwieszczenie Nr 7/16/VII Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 14 lipca 

2016 r.), w zw. z uchwałą Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie nr 26/R-VIII/21 

z dnia 10 marca 2021 r., zmienioną uchwałą Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie 

nr 50/R-VIII/21 z dnia 12 maja 2021 r., oraz w zw. z art. 14hb ust. 1 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 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842), uchwala się, co 

następuje: 

§ 1 

1. Ustala się listy członków rejonów wyborczych, utworzonych na obszarze działania 

Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie na okres IX kadencji 2022-2026 uchwałą 

Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie nr 26/R-VIII/21 z dnia 10 marca 2021 r., 

zmienioną uchwałą Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie nr 50/R-VIII/21 z dnia 

12 maja 2021 r. 

2. Listy, o których mowa w ust. 1, stanowią załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2 

1. Uchwała wraz z listami członków rejonów wyborczych podlega publikacji 

w biuletynie informacji publicznej (BIP) Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie 

oraz udostępnieniu w siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie. 



2. Publikacja list stanowiących załącznik do niniejszej uchwały nastąpi dnia 21 maja 

2021 r.  

3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Okręgowej Komisji Wyborczej 

Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.   

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Sekretarz 
Okręgowej Komisji Wyborczej 

w Warszawie  
lek. dent. Piotr Kuchta 

Przewodnicząca 
Okręgowej Komisji Wyborczej 

w Warszawie 
lek. dent. Ewa Miękus-Pączek 

 


