
         Płock, dn. 26.06.2020r. 

PROTOKÓŁ 40 OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY DELEGATÓW 

 OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W PŁOCKU  

PRZEPROWADZONEGO W TRYBIE OBIEGOWYM  

w terminie od godz. 20:00 dnia 10 czerwca 2020r. do godz. 14:00 dnia 26 czerwca 2020r. 

Przewodniczący Zjazdu:   Ryszard Mońdziel 

Osoby przybrane do pomocy:  Ewa Szczutowska 

     Joanna Sokołowska 

Głosowanie w trybie obiegowym dotyczyło głosowania nad projektami uchwał: 

UCHWAŁA Nr 1/OZL/VIII/2020 w sprawie przyjęcia regulaminu zjazdu 

 

liczba osób uprawnionych do głosowania -73 

liczba osób, które zostały zawiadomione o treści projektu uchwał i terminie oddania głosu-73  

liczba osób, które potwierdziły doręczenie zawiadomienia - 73 

liczba osób, które wzięły udział w głosowaniu nad uchwałą - 62 

( liczba głosów ważnych- 62, nieważnych- 0, wstrzymujących się- 1) 

głosów za- 61  głosów przeciw- 0   

UCHWAŁA  PRZYJĘTA 

 

UCHWAŁA Nr 2/OZL/VIII/2020 w sprawie przyjęcia porządku obrad 

 

liczba osób uprawnionych do głosowania -73 

liczba osób, które zostały zawiadomione o treści projektu uchwał i terminie oddania głosu-73  

liczba osób, które potwierdziły doręczenie zawiadomienia - 73 

liczba osób, które wzięły udział w głosowaniu nad uchwałą - 62 

( liczba głosów ważnych- 62, nieważnych- 0, wstrzymujących się-0) 

głosów za- 62  głosów przeciw- 0  

UCHWAŁA  PRZYJĘTA 

 

UCHWAŁA Nr 3/OZL/VIII/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności 

Okręgowej Rady Lekarskiej w Płocku za rok 2019 

liczba osób uprawnionych do głosowania -73 

liczba osób, które zostały zawiadomione o treści projektu uchwał i terminie oddania głosu-73  



liczba osób, które potwierdziły doręczenie zawiadomienia - 73 

liczba osób, które wzięły udział w głosowaniu nad uchwałą - 62 

( liczba głosów ważnych- 62, nieważnych- 0, wstrzymujących się- 0) 

głosów za- 61  głosów przeciw- 0   

UCHWAŁA  PRZYJĘTA 

 

 

UCHWAŁA Nr 4/OZL/VIII/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności 

Okręgowej Komisji Rewizyjnej  za rok 2019 

 

liczba osób uprawnionych do głosowania -73 

liczba osób, które zostały zawiadomione o treści projektu uchwał i terminie oddania głosu-73  

liczba osób, które potwierdziły doręczenie zawiadomienia - 73 

liczba osób, które wzięły udział w głosowaniu nad uchwałą - 62 

( liczba głosów ważnych- 62, nieważnych- 0, wstrzymujących się-0) 

głosów za- 62  głosów przeciw- 0   

UCHWAŁA  PRZYJĘTA 

 

 

UCHWAŁA Nr 5/OZL/VIII/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności 

Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej  za rok 2019 

 

liczba osób uprawnionych do głosowania -73 

liczba osób, które zostały zawiadomione o treści projektu uchwał i terminie oddania głosu-73  

liczba osób, które potwierdziły doręczenie zawiadomienia - 73 

liczba osób, które wzięły udział w głosowaniu nad uchwałą - 62 

( liczba głosów ważnych- 62, nieważnych- 0, wstrzymujących się-1) 

głosów za- 61  głosów przeciw- 0   

UCHWAŁA  PRZYJĘTA 

 

 

UCHWAŁA Nr 6/OZL/VIII/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności 

Okręgowego Sądu Lekarskiego  za rok 2019 

 

liczba osób uprawnionych do głosowania -73 

liczba osób, które zostały zawiadomione o treści projektu uchwał i terminie oddania głosu-73  

liczba osób, które potwierdziły doręczenie zawiadomienia - 73 

liczba osób, które wzięły udział w głosowaniu nad uchwałą - 62 

( liczba głosów ważnych- 62, nieważnych- 0, wstrzymujących się-0) 



głosów za- 62  głosów przeciw- 0   

UCHWAŁA  PRZYJĘTA 

 

UCHWAŁA Nr 7/OZL/VIII/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

Okręgowej Rady Lekarskiej OIL za rok 2019 i udzielenia absolutorium Okręgowej 

Radzie Lekarskiej 

 

liczba osób uprawnionych do głosowania -73 

liczba osób, które zostały zawiadomione o treści projektu uchwał i terminie oddania głosu-73  

liczba osób, które potwierdziły doręczenie zawiadomienia - 73 

liczba osób, które wzięły udział w głosowaniu nad uchwałą - 62 

( liczba głosów ważnych- 62, nieważnych- 0, wstrzymujących się- 2) 

głosów za- 60  głosów przeciw- 0  

UCHWAŁA  PRZYJĘTA 

 

UCHWAŁA Nr 8/OZL/VIII/2020 w sprawie uchwalenia budżetu Okręgowej Izby Lekarskiej 

na rok 2020 

 

 

liczba osób uprawnionych do głosowania -73 

liczba osób, które zostały zawiadomione o treści projektu uchwał i terminie oddania głosu-73  

liczba osób, które potwierdziły doręczenie zawiadomienia - 73 

liczba osób, które wzięły udział w głosowaniu nad uchwałą - 62 

( liczba głosów ważnych-62, nieważnych- 0, wstrzymujących się-2) 

głosów za- 60  głosów przeciw- 0  

UCHWAŁA  PRZYJĘTA 

 

Załącznikami do protokołu Zjazdu są: 

- Uchwały (1-8) wraz z załącznikami 

- wydruki e-maili od Delegatów -potwierdzenia 

 
 

I Wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej                                           Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej 

 

Ewa Szczutowska                                                                                 Ryszard Mońdziel 

 

 

                                                Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej 

 

                                                Joanna Sokołowska 



 


