
Z prac Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w dniu 16.02.2016 r. 
W czasie posiedzenia ORPiP podjęto następujące uchwały: 
Uchwała nr 57/VII/2016 – w/s wyboru Sekretarza Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
w Radomiu. 
Uchwała nr 58/VII/2016 – w/s zatrudnienia Sekretarza ORPiP w Radomiu. 
Uchwała nr 59/VII/2016 – w/s aneksu do uchwały nr 1/VII/2015 z dnia 10 grudnia 2015
dotyczącego wyboru Wiceprzewodniczących ORPiP na okres VII Kadencji 
Uchwała nr 60/VII/2016 – w/s wprowadzenia zmian do Uchwały nr 5/VII/2015 ORPiP  
z dnia 10 grudnia 2015 r. 
Uchwała nr 61/VII/2016 – w/s aneksu do uchwały 9/VII/2015 z dnia 10 grudnia 2015 r. 
Uchwała nr 62/VII/2016 – w/s aneksu do uchwały 20/VII/2015 z dnia 10 grudnia 2015 r. 
Uchwała nr 63-65/VII/2016  – w/s w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu  
i wpisu do rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Radomiu. 
Uchwała nr 66 – 67/VII/2016 – w/s wpisu do Rejestru OIPiP. 
Uchwała nr 68 – 70/VII/2016 – w/s wykreślenia z Rejestru OIPiP. 
Uchwała nr 71/VII/2016 – w/s dofinansowania kształcenia podyplomowego. 
Uchwała nr 72/VII/2016 – w/s odmowy dofinansowania kształcenia podyplomowego. 
Uchwała nr 73 – 75/VII/2016 – w/s finansowania udziału w Konferencjach. 
Uchwała nr 76/VII/2016 – w/s przyznania pomocy koleżeńskiej finansowej. 
Uchwała nr 77/VII/2016 – w/s pomocy koleżeńskiej dla członków samorządu odchodzących
na emeryturę. 
Uchwała nr 78/VII/2016 – w/s zatwierdzenia harmonogramu i planu pracy ORPiP na rok
2016. 
Uchwała nr 79/VII/2016 – w/s trybu przekazywania składek członkowskich na rzecz OIPiP. 
Uchwała  nr  80/VII/2016 –  w/s  zwołania  XXXII  Okręgowego  Zjazdu  Pielęgniarek  i
Położnych w dniu 11 marca 2016
Uchwała  nr  81/VII/2016 –  w/s  podziału  kosztów  czynności  wykonywanych  w  biurze
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Radomiu, a finansowanych z budżetu państwa w
ramach zadań przejętych od administracji państwowej. 
Uchwała  nr  82/VII/2016 –  w/s  podziału  kosztów  czynności  wykonywanych  w  biurze
Okręgowej  Izby  Pielęgniarek   i  Położnych  na  finansowanie  działalności  informacyjno-
edukacyjnej dla Pielęgniarek i położnych dotowanych przez Ministerstwo Zdrowia. 
Uchwała  nr  83/VII/2016 –  w/s  organizacji  i  sfinansowania  Międzynarodowego  Dnia
Pielęgniarki i Położnej (20 maja 2016 r. w Teatrze Powszechnym w Radomiu). 
Uchwała nr 84/VII/2016 – w/s doposażenia Centralnego Rejestru Pielęgniarek i Położnych. 
Uchwała nr 85/VII/2016 – w/s zakupu programu księgowego i kadrowego. 
Uchwała nr 86/VII/2016 – w/s rozwiązania umowy z informatykiem
Uchwała nr 87/VII/2016 – w/s zawarcia umowy na kompleksową obsługę informatyczną
Uchwała  nr  88/VII/2016 –  w/s  powołania  Komisji  Lekarskiej  do  oceny  zdolności
pielęgniarki do wykonywania zawodu. 
Uchwała  nr  89/VII/2016 –  w/s  wytypowania  przedstawicieli  ORPiP  do  Komisji
Konkursowych. 
Uchwała nr 90/VII/2016 – w/s zmiany przewodniczącej Zespołu Opieki Długoterminowej
Stacjonarnej. 
Uchwała  nr  91/VII/2016 –  w/s  dofinansowania  kosztów  przejazdu  do  teatru  na  sztukę
„Mamma Mia”. 



Uchwała  nr   92/VII/2016 –  w/s  ustalenia  dokumentacji  przyjętych  zasad  prowadzenia
rachunkowości – Zakładowy Plan Kont
Uchwała nr 93-99/VII/2016 – w/s stwierdzenia Prawa Wykonywania Zawodu i wpisu do
rejestru ORPiP w Radomiu 
Uchwała nr 100-102/VII/2016 – w/s wpisu do rejestru ORPiP w Radomiu 
Uchwała nr 103-107/VII/2016 – w/s skreślenia z rejestru ORPiP w Radomiu 
Uchwała nr 108-109/VII/2016 – w/s wydania zaświadczenia o posiadanych kwalifikacjach
Uchwała nr 110-111/VII/2016 – w/s wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie
                                               podyplomowe pielęgniarek i położnych 
Uchwała nr 112/VII/2016  - w/s dofinansowania kształcenia podyplomowego 
Uchwała nr 113/VII/2016  - w/s przyznania pomocy koleżeńskiej finansowej 
Uchwała  nr  114/VII/2016 –  w/s  przyznania  zapomogi  socjalnej  z  tytułu  przejścia  na
                                                 emeryturę 
Uchwała nr 115/VII/2016 – w/s wytypowania przedstawicieli ORPiP do komisji
                                               Egzaminacyjnej kursu specjalistycznego                                       
Uchwała nr 116/VII/2016 – w/s udzielenia pełnomocnictw Okręgowej Rady 
Uchwała nr 117/VII/2016 – w/s  delegowania i finansowania udziału w szkoleniu 
Uchwała nr 118/VII/2016 – w/s zawarcia umowy – zlecenia z księgową OIPiP w Radomiu
Uchwała nr 119/VII/2016 –  w/s  zatwierdzenia  regulaminu organizacyjnego biura  OIPiP  
                                               w Radomiu na okres VII Kadencji 
Uchwała nr 120/VII/2016 – w/s zatwierdzenia składu komisji lekarskiej 
Uchwała nr 121/VII/2016 – w/s rozwiązania umowy z wydawnictwem „Solter” na skład  
                                               i drukowanie biuletynu OIPiP „Wokół Czepka” 
Uchwała nr 122/VII/2016 – w/s upoważnienia Prezydium ORPiP do podpisania umowy na
                                               skład i drukowanie Biuletynu ORPiP „Wokół Czepka”
Uchwała nr 123/VII/2016 – w/s zakupu certyfikatu podpisu elektronicznego
Uchwała nr 124/VII/2016 – w/s powołania komitetu organizacyjnego obchodów XXV – 
                                               lecia Samorządu Pielęgniarek i Położnych 
Uchwała nr 125/VII/2016 -  wsparcia finansowego PTP w organizacji Gali XI 
                                               Ogólnopolskiego Konkursu „Pielęgniarka Roku 2015”.           


