:iritt!'i

Kędzierzyn Kozle,

li.
I ll r iili.

18 grudnia

20|2r,

Protokół z dnia l8 grudnia 20|2r.

z posiedzenia Kornisji ds. rozpatrzenia wniosków |ekarzy weterynarii ubiegających
do wykonywania niektórych czynności na 2013roku

się o

wyznaczenie

Publikacja informacji o składanie wniosków:

W

dniu

23 iistopada 2O12r. na stronię Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kędzierzynie
KoŹlu, w miejscu powszechnie dostępnym
- tablica ogłoszeń ukazała się ogłoszenie o czasie'
wymaganych dokumentach i miejscu składania wniosków o wykonywanie niektórych
czynnoŚci,
októrychmowawaft' 16ust. 1 pkt. l i Ia ustawy zdnla 29stycznia 2O04ro Inspekcji

Weterynaryjnej' jak równiez w/w informacje zostały przesłane pocztq elektroniczn4
do lekarzy wolnej
praktyki Z tęrenu powiatu Kędzierzyna - Koź]a.
Tęrmin składania wniosków upĘn4ł 17 grudnia 2013r.
W odpowiedzi na ogłoszenie wptynęły wnioski od |2 |ekarzy weterynarii niebęd4cych pracownikami
Inspekcj i Weterynaryjnej.

2.

W posiedzeniu Komisji uczestniczyli:
|ek.wet. Grażyna Włodara
lek. wet. Joanna Zdobylak
lek.wet. Marzena Gambal
lek.wet. Andrzej Wójciak

Powiatowy Lekarz Weterynari i
Zastępca Powiatowego Lękarza Weterynarii
St. inspektor wet. ds' zdrowia i ochrony zwierząt
Inspektor wet. ds. bezpieczeństwa żywności,

5)

obsęrwator

1)
2)
3)
4)

lek.wet.

Mirosław Zawadzki

pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych

-

przedstawiciel Samorządu

Zawodowego

Dokonano oceny wszystkich złoionych wniosków, wypełniajęc
,, Arkusze oceny wniosków
o:/{znaczęr'iedoniektórychczynnoŚci, októrychmowawarl. 16ust. l pkt. 1 i 1a ustawyzdnia
29 stycznia 2004r o Inspekcji Weterynaryjnej''. Arkusze ocęny są dostępne do wgl4du przezIekarzy
wnioskujących o wyznaczenię

Kozlu.
4.

w

sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kędzierzynie

Zę swoich prac Komisja sporządz1ła propozycję w zakręsie wyznaczęnia w formie
wykazu i w dniu
18 grudnia 2012r, przedstawtła ją Powiatowęmu Lękarzowi Weterynarii
w Kędzierzynię KoŹiu.

-

5.

Po zaakceptowaniu przez Powiatowego Lękarza Weterynarii w Kędzierzynie KoŹlu sporządzono
wykaz lekarzy weterynarii Wznaczonych do wykonywania czynnoŚci zleconych w okręsie

od 02.01.2013r. - do 31.12.2013r.

Podpisy Komisji:

l.

GraŻyna Włodara

2.

Joanna Zdobylak

3.

Marzęna Gambal

4.

Andrzej Wójciak

5.

Mirosław Zawadzki
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