
UCHWAŁA NR 103/IX/2016 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

z dnia 16 lutego 2016 r. 

 

w sprawie ustalenia liczby delegatów na Zgromadzenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie X 

Kadencji w poszczególnych rejonach OIRP w Olsztynie  

 

Na podstawie art. 50 ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 507 

z późn. zm.), w oparciu o uchwałę nr 4/VI/2007 Zgromadzenia Okręgowej Izby Radców Prawnych w 

Olsztynie z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia liczby delegatów na Zgromadzenia Wyborcze OIPR 

w Olsztynie oraz podziału terenu działania OIRP na rejony dla wyboru delegatów, uchwala się, co 

następuje: 

 

§ 1. 

Ustala się liczbę 108 delegatów za Zgromadzenie  Wyborcze OIRP w Olsztynie przyjmując klucz wyborczy 1 

delegat na 10 radców prawnych wpisanych na listę na dzień 1 stycznia roku w którym odbywają się 

wybory, przy czym każdą rozpoczętą liczbę ponad kolejną dziesiątkę uważa się za pełną. 

 

§ 2. 

Ustala się dla sześciu rejonów ustalonych uchwałą nr 4/VI/2007 Zgromadzenia Okręgowej Izby Radców 

Prawnych w Olsztynie z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia liczby delegatów na Zgromadzenia 

Wyborcze OIPR w Olsztynie oraz podziału terenu działania Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

na rejony dla wyboru delegatów liczbę delegatów w poszczególnych rejonach: 

 

1. Rejon I a - 30 delegatów na 298 radców prawnych (m. Olsztyn nazwiska od litery „a” do litery „m” 

włącznie ), 

2. Rejon II b - 26 delegatów na 255 radców prawnych (m. Olsztyn nazwiska od litery „n” do litery „ż”) 

3. Rejon II – 8 delegatów na 78 radców prawnych (powiaty : kętrzyński, mrągowski, bartoszycki i 

lidzbarski) ,  

4. Rejon III – 18 delegatów na 180 radców prawnych (powiaty : ostródzki, iławski, szczytnowski, nidzicki 

i olsztyński)  

5. Rejon IV – 12 delegatów na 111 radców prawnych ( powiaty i miasta: makowski, ostrołęcki, m. 

Ostrołęka, ostrowski, przasnyski i wyszkowski), 

6. Rejon V – 14 delegatów na 136 radców prawnych ( powiaty i miasta: ciechanowski, m. Ciechanów, 

działdowski, mławski, płoński, pułtuski i żuromiński) 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

  

 

 


