
Wykaz uchwał VI kadencji podjętych na posiedzeniu 

Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  Regionu Siedleckiego  

w dniu 27 sierpnia 2013 r. 

 

 

Data 

posiedzenia 
Nr Uchwały Nazwa Uchwały 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.08.2013 

 

 

 

120/VI/2013 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki   

i wpisu do rejestru ORPiP Regionu Siedleckiego 

121/VI/2013 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej                 

i wpisu do rejestru ORPiP Regionu Siedleckiego 

122/VI/2013 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu  położnej                  

i wpisu do rejestru ORPiP Regionu Siedleckiego 

123/VI/2013 w sprawie wpisu do rejestru ORPiP Regionu Siedleckiego 

124/VI/2013 w sprawie wpisu do rejestru ORPiP Regionu Siedleckiego 

125/VI/2013 w sprawie wpisu do rejestru ORPiP Regionu Siedleckiego 

126/VI/2013 w sprawie skreślenia z rejestru ORPiP Regionu Siedleckiego  

127/VI/2013 w sprawie skreślenia z rejestru ORPiP Regionu Siedleckiego  

128/VI/2013 w sprawie skreślenia z rejestru ORPiP Regionu Siedleckiego  

129/VI/2013 w sprawie skreślenia z rejestru ORPiP Regionu Siedleckiego  

130/VI/2013 w sprawie skreślenia z rejestru ORPiP Regionu Siedleckiego  

131/VI/2013 w sprawie wydania zaświadczenia po przeszkoleniu po przerwie  

w wykonywaniu zawodu dłuższej niż 5 lat w okresie ostatnich 6 

lat 

132/VI/2013 w sprawie wytypowania przedstawicieli  ORPiP na konkurs na 

stanowisko Naczelnej Pielęgniarki w SPZOZ w Mińsku 

Mazowieckim 

133/VI/2013 w sprawie wytypowania przedstawicieli  ORPiP na konkurs na 

stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału  Pediatrycznego              

w SPZOZ w Mińsku Mazowieckim 

134/VI/2013 w sprawie przyznania zapomogi 

135/VI/2013 w sprawie dofinansowania kształcenia podyplomowego 

136/VI/2013 w sprawie dofinansowania kształcenia podyplomowego 

137/VI/2013 w sprawie pokrycia kosztów udziału Członka Rady w Konferencji 

138/VI/2013 w sprawie pokrycia kosztów udziału Członka Rady w Konferencji 

139/VI/2013 w sprawie pokrycia kosztów udziału Członka Komisji                             

w Konferencji 

140/VI/2013 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie 

TWP Oddział  w  Wyszkowie 

141/VI/2013 w sprawie pokrycia kosztów przedłużenia licencji na program 

antywirusowy 

142VI/2013 w sprawie pokrycia kosztów  zakupu farby do malowania biura 

143/VI/2013 

 

 

143 A/VI/2013 

w sprawie pokrycia kosztów zakupu mebli do pomieszczenia  

socjalnego i łazienki 

 

w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjno-kasacyjnej  

 

 


