
Wykaz uchwał VI kadencji podjętych na posiedzeniu 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  w Siedlcach 

 
Data 
posiedzenia Nr Uchwały Nazwa Uchwały 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23.11.2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1/VI/2011 w sprawie przyjęcia Regulaminu ORPiP 
2/VI/2011 w sprawie powołania Komisji Uchwał i Wniosków na okres VI 

kadencji 
3/VI/2011 w sprawie liczebności Prezydium ORPiP   
4/VI/2011 w sprawie wyboru składu osobowego Prezydium ORPiP 
5/VI/2011 w sprawie wymiaru czasu pracy osób sprawujących funkcje 

w organach samorządu pielęgniarek i położnych, których 
pełnienie jest wynagradzane 

6/VI/2011 w sprawie  zasad wynagradzania osób pełniących funkcję 
w organach samorządu pielęgniarek i położnych 

7/VI/2011 w sprawie upoważnienia osób i imieniu ORPiP do składania 
oświadczeń woli w zakresie praw majątkowych i zobowiązań 
finansowych 

8/VI/2011 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Przewodniczącej ORPiP 
do zatrudniania i zwalniania pracowników w oparciu o umowy 
o pracę oraz umów cywilnych 

9/VI/2011 w sprawie zatrudniania i wynagradzania pracowników 
etatowych na dotychczasowych warunkach i zatrudnianie 
księgowej 

10/VI/2011 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa osobom do 
dysponowania rachunkiem bankowym i środkami finansowymi 

11/VI/2011 w sprawie ustalenie pogotowia kasowego 
12/VI/2011 w sprawie upoważnienia Prezydium do działania w imieniu 

ORPiP w trybie Kodeksu  postępowania administracyjnego 
13/VI/2011 w sprawie upoważnienia Prezydium  do dysponowania 

środkami  finansowych OIPiP 
14/VI/2011 w sprawie upoważnienia osób do podpisywania umów z 

Ministerstwem Zdrowia 
15/VI/2011 w sprawie powołania Komisji Problemowych działających przy 

ORPiP 
16/VI/2011 w sprawie   wytypowania przedstawiciela samorządu do 

Komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych, kursów i szkoleń 
17/VI/2011 w sprawie wytypowania przedstawicieli samorządu do Komisji 

egzaminacyjnej po przerwie dłuższej niż 5 lat w wykonywaniu 
zawodu 

18/VI/2011 w sprawie przyznania ryczałtu i limitu kilometrów dla 
pracownika biura 

19/VI/2011 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu 
20/VI/2011 w sprawie wpisania na listę OIPiP w Siedlcach 
21/VI/2011 w sprawie skreślenia z listy OIPiP w Siedlcach 
22/VI/2011 w sprawie wydania zaświadczenia o przeszkoleniu po przerwie 

dłuższej niż 5 lat w wykonywaniu zawodu 
23/VI/2011 w sprawie refundacji kosztów kształcenia podyplomowego 
24/VI/2011 w sprawie ubezpieczenia majątku Izby 

 


