
Uchwała Nr 5/Zjazd/2011 

XXVIII Okręgowego Zjazdu Lekarzy 

Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie 

z dnia 2 kwietnia 2011 roku 

w sprawie zmian Regulaminu organizacji i trybu działania okręgowej rady lekarskiej 

Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie. 

Na podstawie art. 24 pkt. 5  ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z dnia 

22 grudnia 2009 r. Nr 219, poz. 1708) uchwala się co następuje: 

§ 1. 

XXVIII Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie zmienia 

Regulamin organizacji i trybu działania okręgowej rady lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej 

w Krakowie stanowiący Załącznik do uchwały Nr 4/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu 

Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 r. w sprawie 

uchwalenia regulaminu organizacji i trybu działania okręgowej rady lekarskiej Okręgowej 

Izby Lekarskiej w Krakowie przez to, że: 

1) po § 13 dodaje się § 13a w następującym brzmieniu: 

„1. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, na wniosek prezydium rady lub co 

najmniej 1/3 członków rady prezes rady może zarządzić podjęcie uchwały poza 

posiedzeniem plenarnym, w trybie obiegowym, w drodze korespondencyjnego 

uzgodnienia stanowisk przez członków rady.  

2. W trybie obiegowym nie mogą być podejmowane uchwały w sprawach: 

1)    indywidualnych do których stosuje się przepisy postępowania administracyjnego 

dotyczące decyzji, 

2)    zobowiązań finansowych izby, 

3)    zmian osobowych w składzie prezydium oraz zmiany przewodniczących komisji i 

zespołów rady. 

3. W razie skierowania sprawy do rozpatrzenia przez radę w trybie obiegowym, termin 

do zajęcia stanowiska przez członków rady nie powinien być krótszy niż 7 dni. 

4. Uchwałę uważa się za podjętą w trybie obiegowym, jeżeli wszyscy członkowie rady 

wyrazili, na piśmie lub w formie elektronicznej, zgodę na podjęcie uchwały lub 

proponowaną jej treść, bez zastrzeżeń oraz w razie nie zgłoszenia uwag lub zastrzeżeń 

do projektu uchwały, w wyznaczonym terminie.  

5.  W razie zgłoszenia uwag lub zastrzeżeń do treści projektu uchwały, podlega ona 

rozpatrzeniu przez radę w trybie zwykłym podczas najbliższego posiedzenia plenarnego. 

rady. 

6.  Prezes przedstawia do wiadomości członkom rady, podczas najbliższego 

posiedzenia rady wykaz i treść uchwał podjętych przez radę w trybie 

obiegowym. 

7. Z głosowania w trybie obiegowym sporządza się protokół.” 

2) § 16 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Do uchwał prezydium rady stosuje się odpowiednio 

postanowienia § 6 ust 3, 4 i 6.” 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



  

Przewodniczący 

XXVIII Okręgowego Zjazdu Lekarz 

Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie 

dr Irena Gawrońska  

 


