
Uchwała nI8/2013
ohęgowej Konisji wyborczej w Katowicach

z dnia 10lipca 2013 r.

w sprawie: przYiecia rezvgnacii z udzialu oraz z mandatu w wYborach delegatów
przez lek Kamila Tabora oraz rezygnacii z mandatu delegata przez
dr n. med' Jolante Łogiewa-Toborek

okręgowa Komisja wyborcza rł Katowicach postanawia:

s1
Przyjąć rezygnację lelr Kamila Tabora z udziału oraz z fiandat]u w wyborach
delegatów na okręgor'ry zj^zd |ekarzy w rejonie wyborczym nf K7,o57l07
Tarnowskie Góry (WsP im. llagera + pracorłnic} sUM + Lub|iniec + poradnie I).
Prfyjąć rezygnację dr n. med' Jolanty Łogiewa-Toborek z mandatu delegata na
okręgowe zjazdy lekarzy kadencji vII w rejonie $Tborczym nr K7.025/07 Katowice
(ohęgowy szpital Kolejowy + olk-Med sp. f o.o.).

s2
Potwierdzić objęcie mandatu przezl
a) dr n. med. Jerzego Rd€sa - rejon wyborcry. ff w.057lo7
im' Ilagera + pracorłnicy sUM + Lubliniec + poradnie I)!
b) dr n. med. Wojciecha Marquardta - rejon wyborczv
(okęgowy szpita| Kolejorvy + olk-Med sp. z o'o.)'

Tarnowskie Góry (WSP

nr K7,025/07 Katowice

$3
Zobo\tiązać Przewodniczącego okręgowej Komisji wyborczej w Katowicach
do opublikowania w Pro łIedico i na stronie int€rletowej BIP Śląskiej Izby Lekarskiej
informacji o iłTgaś ięciu mandatu i uzyskaniu mandatu prfef osoby rłymienione w $1
i $2 niniejszej uchwały.

Uchwala wchodzi w żvcie z dniem

Uzasadnienie

Do Okręgowej Komisji wyborczej w Kato$icach wptynęla w dniu 14'06.2013 r.
rezygnacja lek Kamila Tabora oraz rł dniu 26.06.2013 r. rezygnacja dr n. med. Jolanty
Łogiewa-Toborek Zgodnie z prz€piŚem art. 15 ust. 3 ustałT z dnia 2 grudnia 2009 r.
o izbach lekarskich' w razie wygaśnięcia mandatu na miejsce czlonka organu izby
lekarskiej wstępuje kandydat' który rł rłytlorach do tego organu uzyskał kolejną
największą liczbę głosów, a nie utracil prawa '\łybieralności. Przy równej liczbie glosóv
decyduje kolejność umieszczenia na liście kandydatów.
Mając na wzg|ędzie powołany przepis na|€żało przyjąć, że rv miejsce rezygnujących
lekarzy wstępują odpowiednio; dr n. med. Jerzy Rdes i dr n. med. wojciech Marquardt.

Sekretarz
okręgowej Komisji Wyborczej

$4
podjęcia.


