Załącznik nr z8
do protokołu Zgromadzenia 0lRP w Koszalinie
w dniu ?7 cz€rwca 202or,

UCHWAŁANR 1O
z6§ąOMADZENlA oKRĘC0WEJ lzBY RADcoW PRAWNYCH W KosZALlNlE
z dnia 27 czerwca 2o2or.
w 5prawie dokonania podziału terenu działania 0kręgclwei lzby Radców Prawnych w Koszalinie
w
na iejony oraz ustalenia liczby delegatów na Zg;romadzenie 0kręgowei lzby Radców FrawnYch
Koszalinie z po§zczególnych reionów
Na podstaiłie art, 5o ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 6 lipca t98Zr. o radcach prawnych (Dz. U. z

2o2or. paz,75)oraz§t5ust.luchwałynrto/zoroiXKraiowego7iazduRadcówPrawnYchzdnia6
listopada 20]o r, w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców
prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoĘwania, a także podejmowania
uchwał przez organi/ samorżądu, Zgromadzenie Okręgowej lzby Radców PrawnYclr w Koszalinie
uchwala, co następuie:

lzby Radców Prawnych w Koszalinie
§r. Dokonuie się podziału terenu działania Okręgowej
na następu!ące rejony, o których mowa w ań, 50 ust. z ustawy o radcach prawnych:

r) t iejon

obejmujący radców prawnych zamieszkałych w powiatach: koszalirlskim,

białogardzkim, świdwińskim i mieścieKoszalin;

2)

)]

ą

w

powiatach: bytowskim,

ll rejon

obelmujący radców prawnych zamieszkaĘch

lll rejon

obeimujący radców prawnych zamieszkałych w powiatach: drawskim

człuchowskim, lęborskim, sławieńskim, słupskim i mieście Słupsk,

i

szczecineckim;
lV rejon obejmujący radców prawnych zamieszkaĘch w powiecie kołobrzeskim,

gbliczania liczby delegatóiv z poszczególnych rejonów polegającY na
§z. Ustala się sposób
2o2or,
przylęciu, że na siedrniu radców prawnych zamieszkaĘch w danym rejonie na dzień l stycznia
na
delegatów
liczbę
następującą
ustala
się
z
czym
p17ypuaue będzie ieden delegat, w związku
reionów:
poszcz€
g
ólnych
z
Zgromadzenie Okrqgowej tzby nadców Prawnych w Koszalinie
t) l reion 5l delegatów;
,
z) llreion
ąl delegatów,

lllrejon4) lV relon,

3}

8delegatów;
9 delegatów.

w Koszalinie z
dnia l9 marca 2016 r. w 5prawie dokonania podziału terenu działania Okręgowej lzbY Radców
prawnych oraz
Rrawnych w Koszalinie na rejony, o których mowa w ań. 50 ust. z ustawy o radcach
prawnych
w koszalinie z
ustalenia liczby delegatów na zgromadzenie okręgowej lzby Radców
Okręgowei lzby Radców Prawnych
§3. Traci moc uchwała Nr 9 Z$romadzenia

poSZcZególnych re|onów.

zastosowanie do wyborów do
§4, Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia i znajduje
jejwejściu
w życie,
orginów radców prawnych na kadencję rozpoczynającą się po
Przewodniczący komisji uchwał i wniosków:

Przewodniczący Zgromadzenia:

