
UCHWAŁA Nr 70/2014

okęgowej Rady Lekarskiej w Katoł'icach
z dni^ 2f pnźdfietn|ka 2014 r.

w sprawiei zrniany uchwah Nr 8/2002 Okresowei Rady Lekarskiei w Katorvicach
z dnia 6.03'2002 r' w sprau'ie ustalenia ł'vsokości pożvczki oienieżnei
z lunduszu na kształcenie

okręgorva Rada Lekarska rv Katowicach, dzialając na podstawie ań. 5 pkt' t9 \ł zw.
z ań. 25 pkt. 4 usta\ły z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach l€karskich (Dz. U. z 2009 r.
Nr2l9' poz. |708, z późn, zm.) realizując zasady ustalone w Regulaminie funduszu
po{czkowego Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego i specjalizacji utworzon€
na podstawie uchwaĘ oRL Nr 19/91z dn.30.1l.9d r. postanawia:

$1

W $2 uchwaĘ Nr 8/2002 okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 6.03.2002 r.,
zmienionej uchwalą Nr 25/2002 oRL ł' Katowicach z d||i^ 11.10.2002 r. i uchwalą
Nr 8/2005 oRL w Katowicach' w sprawie ustalenia rrTsokości pożyczki pieniężnej
z lunduszu na ksztalcenie, w}'sokość odsetek od udzielonvch poł.czek ustala się na 19lo
w stosunku rocznym od kłvoĘ udzielon€j pożyczki.

s2

oglosić jednolity tekst uchwały oRL nr 8/2002 ułvzględniający zmianę zau'artą w $1,
stanorviący zalącfnik nr 1 do niniejszej uchwały.

s3

Uchwala u'Ćhodzi w ż}.cie z dniem z dni€m 1 listopada 2014r.
wnioŚki o udzielenie połczek złożone przed dniem \'tejścia w życie niniejsz€'i
uchwały' rozpatruje się na doĘchczaso$}ch zasadach.
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zz|ącznlk
do uchwały oRL Nr 70/20l4

z dnia 22 p^ź,!]zierni\^ 20|1 r.

Tekst jednolity uchwab nr 8/2002 ORL z dnia 6.03.2002 r.

oklęgowa Rada LekarŚka w Katowicach, działając na podstawie ań. :l ust. 1 pkt.
8 i ań' 25 pkt. 1b i 5 ustarvy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach |ekarskich (Dz. U. Nr 30
poz. 158 z 1989 r') realizując zasady ustalone w Regulaminie funduszu pożyczkowego
Konrisji ds. Ksztalcenia Podyplomołt'ego i sp€cjalŁacji utworzone na podstawie
uchwah ORL Nr 19/94 z dn.30.11.94 r. oostanawia:

s1

Maks'vmalną wysokość połczki z funduszu na lrsztalcenie ustala się na kwotę
l0.000'00 zł (Śłorł'nio: dziesięć t}sięcy zloĘvch 00i100).

s2

Wysokość odsetek od udzielonych pożyczek ustala się na 1ol. w stosunku rocznym
od kwoty udzielonej pożyczki.

s3

Zobowiązuje się Komisję ds. Kształcenia do przestrzegania ustalonych warunkó\r
przyznawania poĄczek z funduszu na ksztalĆenie.

s1

Nadzór nad r€alifacją uch*'aĘ powierza się skarbnikowi oRL i Gl. Księgowemu.

ss

Uchwała rvcbodzi łv życie z dniem podjęcia.


