
KADENCJA VII

Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia   28.12.2015   r. odbyte   
w trybie korespondencyjnym. Podjęte zostały następujące uchwały:

Uchwała nr 1/VII/2015 – w/s zatrudnienia księgowej Okręgowej Izby Pielęgniarek 
                                         i Położnych w Radomiu. 
Uchwała nr 2/VII/2015 – w/s zawarcia umowy - zlecenia z księgową Okręgowej Izby
                                        Pielęgniarek i Położnych w Radomiu na przekazanie księgowości.

Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w dniu   14 stycznia 2016 r  . W czasie  
posiedzenia podjęto następujące uchwały:

Uchwały nr 3-6/VII/2016 – w/s stwierdzenia prawa wykonywania zawodu i wpisu do rejestru
                                              Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Radomiu. 
Uchwały nr 7-10/VII/2016 – w/s wpisu pielęgniarki do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek 
                                               i Położnych w Radomiu. 
Uchwały nr 11-17/VII/2016 – w/s skreślenia pielęgniarki z Okręgowego Rejestru
                                               Pielęgniarek i Położnych w Radomiu. 
Uchwały nr 18-21/VII/2016 - w/s uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu pielęgniarki
                                               i wydania zaświadczenia. 
Uchwała nr 22/VII/2016 – w/s przyznania dofinansowania kształcenia podyplomowego. 
Uchwała nr 23/VII/2016 - w/s przyznania jednorazowej zapomogi socjalnej z tytułu przejścia
                                           na emeryturę. 
Uchwała nr 24/VII/2016 – w/s odmowy przyznania jednorazowej zapomogi socjalnej z tytułu
                                            przejścia na emeryturę. 
Uchwała nr 25/VII/2016 – w/s przyznania odpłatności za artykuły napisane do Biuletynu
                                          „Wokół czepka” Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 
                                           w Radomiu. 
Uchwała nr 26/VII/2016 – w/s stwierdzenia prawa wykonywania zawodu i wpisu do rejestru
                                           ORPiP w Radomiu 

Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w dniu   19 kwietnia 2016   r. W czasie  
posiedzenia podjęto następujące uchwały:

Uchwały nr 27-29/VII/2016 – w/s skreślenia z rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek 
                                                 i Położnych w Radomiu. 
Uchwały nr 30-31/VII/2016 – w/s uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu pielęgniarki
                                                i wydania zaświadczenia.                                               
Uchwała nr 32/VII/2016 – w/s przyznania dofinansowania kształcenia podyplomowego.
Uchwała nr 33/VII/2016 - w/s przyznania pomocy koleżeńskiej
Uchwała nr 34/VII/2016 – w/s przyznania jednorazowej zapomogi socjalnej z tytułu przejścia
                                           na emeryturę.



Uchwała nr 35/VII/2016 – w/s upoważnienia Sekretarza ORPiP do zatwierdzania wyjazdów
                                           służbowych oraz do podpisywania pism w imieniu ORPiP 
                                           w Radomiu
Uchwała nr 36/VII/2016 – w/s wytypowania przedstawicieli ORPiP do komisji
                                           egzaminacyjnej kursu specjalistycznego
Uchwała nr 37/VII/2016 – w/s wytypowania przedstawicieli ORPiP do komisji
                                           konkursowej na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Pielęgniarstwa
                                           i Średniego Personelu Medycznego – Naczelnej Pielęgniarki 
                                           w RSzS 
Uchwała nr 38/VII/2016 – w/s wsparcia finansowego Forum Samorządów Zawodów
                                           Zaufania Publicznego w organizacji pikniku rodzinnego

Prezydium Okręgowej  Rady  Pielęgniarek  i  Położnych  w dniu    5  maja  2016   r.  W czasie  
posiedzenia podjęto następujące uchwały:

Uchwały nr 39-41/VII/2016 – w/s stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki 
                                                 i wpisu do Rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
Uchwały nr 42-43/VII/2016 – w/s stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej 
                                                 i wpisu do Rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
Uchwały nr 44-45/VII/2016 – w/s wpisu do Rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek 
                                                 i Położnych
Uchwały nr 46-49/VII/2016 – w/s skreślenia z rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek 
                                                 i Położnych 
Uchwała nr 50/VII/2016 – w/s skreślenia z rejestru ORPiP Podmiotów Leczniczych
Uchwała nr 51/VII/2016 - w/s przyznania pomocy koleżeńskiej
Uchwała nr 52/VII/2016 – w/s przyznania jednorazowej zapomogi socjalnej z tytułu przejścia
                                           na emeryturę.
Uchwała nr 53/VII/2016 – w/s przyznania dofinansowania kształcenia podyplomowego.
Uchwała nr 54/VII/2016 – w/s odmowy  przyznania dofinansowania kształcenia
                                           podyplomowego
Uchwały nr 55-56/VII/2016 – w/s wytypowania przedstawicieli ORPiP do komisji
                                            kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych
Uchwała nr 57/VII/2016 – w/s delegowania i finansowania udziału w szkoleniu członków
                                           Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych
Uchwała nr 58/VII/2016 – w/s dofinansowania do szkieł korekcyjnych potrzebnych do pracy
                                           przy komputerze dla pracowników Okręgowej Izby Pielęgniarek 
                                           i Położnych w Radomiu
Uchwała nr 59/VII/2016 – w/s wykonania prac remontowych w pomieszczeniach Okręgowej
                                          Izby Pielęgniarek i Położnych w Radomiu
                                           



Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia    23 maja 2016   r. odbytego w  
trybie korespondencyjnym. W czasie posiedzenia podjęto następującą uchwałę:

Uchwała nr 60/VII/2016 – w/s delegowania i finansowania udziału w szkoleniu członków
                                               Okręgowej Komisji Rewizyjnej przy ORPiP w Radomiu.

Prezydium  Okręgowej  Rady  Pielęgniarek  i  Położnych  w  dniu    27  czerwca  2016   r.    
W czasie posiedzenia podjęto następujące uchwały:

Uchwała nr 61/VII/2016 – w/s stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki 
                                            i wpisu do Rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
Uchwała nr 62/VII/2016 – w/s skreślenia z rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek 
                                            i Położnych 
Uchwała nr 63/VII/2016 – w/s delegowania i finansowania udziału w szkoleniu
                                            Przewodniczącej ORPiP

Prezydium Okręgowej  Rady Pielęgniarek  i  Położnych w dniu    25 lipca 2016   r.  W czasie  
posiedzenia podjęto następujące uchwały:

Uchwały nr 64-67/VII/2016 – w/s stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki 
                                                 i wpisu do Rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
Uchwały nr 68-69/VII/2016 – w/s wpisu do Rejestru pielęgniarek Okręgowej Rady
                                                Pielęgniarek i Położnych
Uchwała nr 70/VII/2016 – w/s wpisu do Rejestru położnych Okręgowej Rady Pielęgniarek 
                                            i Położnych
Uchwała nr 71/VII/2016 – w/s skreślenia z rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek 
                                            i Położnych 
Uchwała nr 72/VII/2016 – w/s wpisu rejestru Podmiotów prowadzących kształcenie
                                            podyplomowe pielęgniarek i położnych
Uchwała nr 73/VII/2016 - w/s przyznania pomocy koleżeńskiej
Uchwała nr 74/VII/2016 – w/s przyznania jednorazowej zapomogi socjalnej z tytułu przejścia
                                           na emeryturę.
Uchwała nr 75/VII/2016 – w/s przyznania pomocy koleżeńskiej jednorazowej
Uchwała nr 76/VII/2016 – w/s przyznania dofinansowania kształcenia podyplomowego
Uchwała nr 77/VII/2016 – w/s dofinansowania koncertu charytatywnego organizowanego
                                           przez PTSM Oddział w Radomiu
Uchwała nr 78/VII/2016 – w/s podpisania umowy na konserwację systemu p.pożarowego 
                                           w siedzibie OIPiP w Radomiu

Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w dniu    25 sierpnia 2016   r. W czasie  
posiedzenia podjęto następujące uchwały:

Uchwały nr 79-122/VII/2016 – w/s stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki 
                                                 i wpisu do Rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych



Uchwały nr 123-124/VII/2016 – w/s stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej 
                                                 i wpisu do Rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
Uchwały nr 125-127/VII/2016 – w/s wpisu do Rejestru pielęgniarek Okręgowej Rady
                                                Pielęgniarek i Położnych
Uchwały nr 128-130/VII/2016 – w/s skreślenia z rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek 
                                                 i Położnych 
Uchwała nr 131/VII/2016 – w/s uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu pielęgniarki
                                                i wydania zaświadczenia.
Uchwała nr 132/VII/2016 – w/s stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki 
                                                 i wpisu do Rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
Uchwała nr 133/VII/2016 - w/s przyznania pomocy koleżeńskiej
Uchwała nr 134/VII/2016 – w/s przyznania jednorazowej zapomogi socjalnej z tytułu
                                              przejścia na emeryturę.
Uchwała nr 135/VII/2016 – w/s przyznania dofinansowania kształcenia podyplomowego
Uchwała nr 136/VII/2016 – w/s wytypowania przedstawicieli ORPiP do komisji
                                             kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych kursów specjalistycznych 
                                             i kwalifikacyjnych
Uchwała nr 137/VII/2016 – w/s skierowania na przeszkolenie po przerwie w wykonywaniu
                                            zawodu dłuższej niż 5 lat w ciągu ostatnich 6 latach
Uchwała nr 138/VII/2016 – w/s zakupu uroczystych strojów
Uchwała nr 139/VII/2016 – w/s rozwiązania umowy z kancelarią prawną reprezentowaną
                                             przez mec. Ewę Zielezińską
Uchwała nr 140/VII/2016 – w/s podpisania umowy z kancelarią prawną reprezentowaną przez
                                              mec. Jacka Zielezińskiego
Uchwała nr 141/VII/2016 – w/s zatwierdzenia kosztów organizacji szkolenia
Uchwała nr 142/VII/2016 – w/s zatwierdzenia kosztów organizacji szkolenia
Uchwała nr 143/VII/2016 – w/s przyznania odznaczeń samorządowych zasłużonym
                                              członkom samorządu
Uchwała nr 144/VII/2016 – w/s finansowania udziału w szkoleniu członków Okręgowego
                                              Sądu Pielęgniarek i Położnych
Uchwała nr 145/VII/2016 – w/s rozwiązania umowy pośrednictwa sprzedaży lokalu OIPiP 
                                            w Radomiu przy ulicy Paderewskiego 19
Uchwała nr 146/VII/2016 – w/s dofinansowania działań fundacji „Małych serc” z siedzibą 
                                             w Jutrosinie
Uchwała nr 147/VII/2016 – w/s przyjęcia wzorów dokumentów do prowadzenia Rejestru
                                            Pielęgniarek i Położnych

Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w dniu    9 listopada 2016   r. W czasie  
posiedzenia podjęto następujące uchwały:

Uchwały nr 148-154/VII/2016 – w/s stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki 
                                                 i wpisu do Rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
Uchwały nr 155-159/VII/2016 – w/s skreślenia z rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek 
                                                 i Położnych 
Uchwała nr 160/VII/2016 – w/s skreślenia z Rejestru Podmiotów Leczniczych prowadzonego
                                             przez ORPiP w Radomiu.



Uchwały nr 161-163/VII/2016 – w/s stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki 
                                                 i wpisu do Rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
Uchwała nr 164/VII/2016 - w/s przyznania pomocy koleżeńskiej
Uchwała nr 165/VII/2016 – w/s przyznania jednorazowej zapomogi socjalnej z tytułu
                                              przejścia na emeryturę.
Uchwała nr 166/VII/2016 – w/s przyznania dofinansowania kształcenia podyplomowego
Uchwała nr 167/VII/2016 – w/s odmowy przyznania dofinansowania kształcenia
                                             podyplomowego
Uchwała nr 168/VII/2016 – w/s wytypowania przedstawiciela ORPiP do komisji
                                             kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej kursów specjalistycznych 
                                             i kwalifikacyjnych
Uchwała nr 169/VII/2016 – w/s przyjęcia stanowiska w/s projektu Ministerstwa Zdrowia
                                            dotyczącego wprowadzenia zmian w kształceniu przed 
                                            dyplomowym pielęgniarek i położnych
Uchwała nr 170/VII/2016 – w/s zorganizowania i sfinansowania kosztów świątecznego
                                             posiedzenia ORPiP oraz spotkania z Pielęgniarkami Naczelnymi 
                                             i Pełnomocnikami
Uchwała nr 171/VII/2016 – w/s zakupu kalendarzy dla członków OIPiP w Radomiu
Uchwała nr 172/VII/2016 – w/s finansowania dostępu do elektronicznej biblioteki „IBUK 
                                              LIBRA”

 

                                             


