
Dżez lek x'mila Tabora oraz rezygnacii z mandatu delegata Drzez
dr n' med. Jolante Łogierva-Toborek

Okręgowa Komisja Wyborcza w Katowicach post.nawia:

s1
1, Prqjąć rezygnację |ek. Kami|a Tabora z udziału oraz z ma,]dat]u w }'rTborach

delegatów tra okręgołT zjazd |ekatzy rr' rejonie JrTborczym nr K7.o51/o1
Tarnowskie Góry (wsP im. Hagera + pracownicy ŚUM + Lubliniec + poradnie D.2, Ptzyjąć rezygnację dr n. med. Jolanty Łogiewa-Toborek z mandatu d€legata na
okręgowe zjazdy l€karzy kadencji vll \Y rejonie }Tborczym nr K7.025/07 Katowice
(okręgowy szpital Kol€jowy + olk-Med sp. z o.o.).

Uchwala nr 8/2013
okręgowej Kornisji Wyborcfej w Katowicach

z dnia 10 liDca 2013 r.

w sprawie: cii z udziału or ndatu w

s2
Potwierdzić objęcie mandatu plzezl
a) dr n, med. Jerzego Rdesa - rejon wyborczy nr K7.057107 Tarnowskie Cliry (WSp
im. Eagera .| pracownicy ŚUM + Lubliniec + poradnie I),
b) dr n. med. Wojciecha Marquardta - rejon vryborczy nr K7,025/07 Katowice
(okręgowy szpital Kolejowy + olk-Med sp' z o.o').

$3
Zoboviązać Przewodniczącego okręgowej Komisji Wyborczej w K2towicach
do opub|ikowania w Pro Medico i na stronie internetowej BlP Śląskiej lzby Lekarskiei
informacji o łvygaśnięciu ma datu i uzyskaniu mandatu pfz€z osoby wymienione w $l
i $2 niniejszej uchwaĘ.

s1
Uchwala vchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Do okręgowej KomiŚji wybolczej w Katowicach wplynęta w dniu 14.06.2013 r.
rezygnacja lek Kamila Tabora oraz w dniu 26.06.2013 r. rezygnacja dr n. med. Jolanty
Łogiewa-Toborek zgodĄie z przepisem art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r.
o izł'ach |ekarskich, w razie wygaśnięcia mandatu na miejsce czlonka organu izby
lekarskiej wstępuje kandydłt' który w *yborach do tego organu uzyskał ko|ejną
największą liczbę głosów' a nie utracił prawa wybieratności. Przy równej liczbie głosów
decyduje kolejność umieszczenia na liście kandydatów.
lllając na względzie powołany przepis należało przyjąć, że w miejsce rezygnujących
lekarzy ł'stępują odpowiednio: dr D' med. Jerzy Rdes i dr n. med' wojciech Marqu.rdt'

Sekretarz
ohęgowej Komisji wyborcz€j

dniczący


