
Wykaz uchwał VI kadencji podjętych na posiedzeniach 

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Regionu Siedleckiego 

w dniu 20 lutego 2014r. 

Nr Uchwały Nazwa Uchwały 

285/VI/2014 w sprawie wpisu do rejestru ORPiP Regionu Siedleckiego 

286/VI/2014 w sprawie wpisu do rejestru ORPiP Regionu Siedleckiego 

287/VI/2014 w sprawie pokrycia kosztów  Okręgowego Zjazdu Delegatów OIPiP 

Regionu Siedleckiego 

288/VI/2014 w sprawie odmowy dofinansowania kształcenia podyplomowego  

289/VI/2014 w sprawie dofinansowania kształcenia podyplomowego 

290/VI/2014 w sprawie przyznania zapomogi 

291/VI/2014 w sprawie przyznania zapomogi 

292/VI/2014 w sprawie przyznania zapomogi 

293/VI/2014 w sprawie przyznania zapomogi 

294/VI/2014 w sprawie przyznania zapomogi 

295/VI/2014 w sprawie przyznania zapomogi 

296/VI/2014 w sprawie wytypowania przedstawiciela ORPiP do Komisji 

Konkursowej na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału 

Noworodkowego Patologii Noworodka i Wcześniaka w SPZOZ                   

w Łukowie 

297/VI/2014 w sprawie wytypowania przedstawiciela ORPiP do Komisji 

Konkursowej na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału 

Reumatologicznego w SPZOZ w  Łukowie 

298/VI/2014 w sprawie wytypowania przedstawiciela ORPiP do Komisji 

Konkursowej na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej oddziału 

Wewnętrzno-Kardiologicznego w SPZOZ Łuków 

299/VI/2014 w sprawie wytypowania przedstawiciela ORPiP do Komisji 

Konkursowej na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału 

Detoksykacyjnego w SPZOZ w  Łukowie 

300/VI/2014 w sprawie wytypowania przedstawiciela ORPiP do Komisji 

Konkursowej na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Ratunkowego 

z Psychiatryczną Izbą Przyjęć w SPZOZ w Łukowie 

301/VI/2014 w sprawie wytypowania przedstawiciela ORPiP Izby do Komisji 

Konkursowej na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej oddziału 

Psychiatrycznego w SPZOZ w Łukowie 

302/VI/2014 w sprawie wytypowania osób do odznaczeń samorządowych                         

i państwowych 

303/VI/2014 w sprawie wydania zaświadczenia o kwalifikacjach do EU 

304/VI/2014 w sprawie kontroli podmiotów wykonujących działalność leczniczą 

305/VI/2014 w sprawie kontroli podmiotów wykonujących działalność leczniczą 

306/VI/2014 w sprawie powołania zespołu kontrolującego działalność leczniczą  

307/VI/2014 w sprawie powołania zespołu kontrolującego działalność leczniczą 

308/VI/2014 w sprawie wysokości  kosztów przeszkolenia po przerwie                           

w wykonywaniu zawodu dłuższej niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat 

finansowanych  przez Urząd Pracy 

309/VI/2014 w sprawie  pokrycia kosztów zakupu dysku zewnętrznego  dla 

potrzeb księgowości 

 

 

 


