UCHWAŁA NR2/2014
XXXIV okręgowego Zjazdu Lekarry
z dnia 5 kwi€tnia

w sprawiei

Bla.ięd4DolząllLu obrad
w Kato[icach

xxxlv

w Katowicach
2014 r.

okręqorvego Ziazdu Lekarzv

XXXIV okręgorła zj^zd LekArzy w Katowicach' na podstawie s5 pkt b regulami[u
obrad xxxlv okręgowego ziazd! LekAYfy w Katowicach stanowiącego załącznik do
uchwały nr 1/20l4 XXXIV okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katoł'icach z dnia 5.04.20lil
r', uchwala co naŚtępuje:
EI
Prz1 jąć n^astępujący porządek obrad:

I podz.9"'

l. Otwarcie Zjazdu.

Wprowadrenie sztandaru, hymn
memońa'' - wspomnienia o zmarĘch lekarzach i l€kąrzach d€ntystach
',Pro
Uchwal€ni€
reguIaminu obrad'
Przyjęcie porządku obrad.
6. wybór Prezydium Zjazdu.
7. wybór Komisji zjazdowych:
- mandBtowei,
- regulaminowej,
- wnioskfir' i uchwał.
- skrutacYinYch.
915 _ l00o przerwa kawołr'a
II godz, 10oo
2.
3.
4.
5.

Powitanie Gości
wlęcz€nie odfnaczeń państwowych i samorządowych
l0. wystąpi€nie Prezesa oRL
11' wystąpienia zapIoszonych Gości
l lłs * 1200 orzerwa kawowa
8.
9.

III godz.

12oo

12.Informacja Przerłodnicząc€go okręgowej Komisji Wytlorczej o stdadzie komisji $Tborczej
ustalon€j do przeprowadz€nia wyborów uzup€lniających na xxxlv okręgowym Zjeździe
Lekarzy.
13. sprawozdanie KomiŚji Mandatowej.
l4. sprawozdani€ okręgorł'ej Rady Lekarskiej z działa|nościw 20l3 roku.
l 5. Sprauoldanie okręgolł ej Komisji Re$ i4 jnei.
l6. DyŚkusja nad sprawozdaniami.

-')

17. Głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdań|
- okręgowej Rady Lekarskiej,
- okęgow€j Komisji R€\yizyj n€j.
18. Uch\yal€nie abŚolutorium d|a okręgowej Rady

L€karskiej.
sprawozdanie okręgowego Rzecznika odpowiedzia|ności zawodowej.
20. sprawozdanie okręgow€go sądu Lekarskiego.
21' DyskuŚja nad sprawozdaniami.
22. Głosowanie w sprawie prz ęcia sprawozdań:
. ok-ręgowego Rzecznika odpowi€dfia|ności Zawodow€j,
- okręgowego sądu LekarŚki€go.
22a. Uchwaleni€ budż€tu n* 20l4 r.
23. Uchwal€nie regulaminu okręgow€j Rady Lekarskiej
2'{. Wybory uzupełniające:
- do okręgowej Rady Lekarskiej'
- do okręgowego sądu Lekarskjego.
Prezentacja kandydatów. Pytania do kandydatów. Głosowanie.
25. ogloszenie nyników rr1borórv.
26. oglosz€nie wyników rvyborórv przez okręgo\yą Komisję wyborczą.
27. Dyskusja.
28. Podjęcie uchwał xxxlv okręgorvego Zjazdu L€karzy.
29. Zamknięcie obtad.
19.

s2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Sekretarz

xxxlv

q&ęgoYego Zjazdu L€karzy

/,.//-,"'

Ga.bfitfa Muś

zący

solłego Zjazdu L€karzy

ivski

