
Piotrków Trybunalski, 13 grudnia 2022 r,

INSPEKCJA WETERYNARYJ NA
POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII

W PIOTRKOWIE TRYBIINAL SKIM

Nasz znak: PLW .41.4.2022.

OGŁOSZENIE NR 4

WYZNACZENIA DO WYKONYWANIA ZADAŃ INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ
NA TERENIE MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

I POWIATU PoTRKowSKIEGo l{A I KWART AŁ2023 ROKU

Powiatowy Lękarz Weterynarii w Piotrkorvie Trybunalskim zgodnie z art. 16 ust.l ustawy

zdniaZ9 stycznia2)\4r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. IJ.z202l r,,poz.306 orazz2O22r.poz.
974 i 1570) ), poszukuje 5 lekarzy weterynarii do realizacj i nizej wymienionych zadań:

m) prowadzenia kontroli urzędowy,ch w ramach zwa7czania chorób zakażnych zwierząt.

Lokalizacj aWzn^czenia: teren miasta Piotrkowa Trybunalskiego i powiatu piotrkowskiego

Termin realizacji umowy: czas okeślony: od l stycznia 2023 r. do 3l marc a2023 t.

Termin i miejsce składania dokumentów:

WYmagane dokumenty należy złożyc w formię papierowej w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

,,WYZNACZENIE Do WYK)NWA^IIA ZADAŃ II,{SzEKCJI WETERWARqJNEJ t{A TERENIE
MIASTA PI)TRK)WA TRYB. I P)WIATU PI)TRK)WSKIEG) NA I KWARTAŁ 2023 R)KIJ,,
w terminie do dnia 28 grudnia ż022 r.

w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Piotrkowie Trybunalskim

ul. Rzemieślnicza ż6, 97 -300 Piotrków Trybunalski

Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii, ul. Rzemieślntcza 26,
97-300 Piotrków Trybunalski, te].: 44 646 44 04,646 5g 71, fax:44 646 51 77

piotrkowtr. miw(łlwetgiw, qov. pl, www. piwpiotrkow. p1



Wnioski niekompletne i doręczone po terminie 28 grudnia 2022 r. pozostaną bezrozpatrzęnla.

WYkonywanie czynności, o których mowa powyzej, następuje po zawarciu przez Powiatowego

Lekarza Weterynarii w Piotrkowie Trybunalskim z osobą .vq'znaazoną stosownej umowy - zlecenia,

Podstawę v"yznaczenia stanowi decyzja administracyjna Powiatowego Lękarza Weterynarii

w Piotrkowie Trybunalskim określająca rodzaj, miejsce i zakres czynności przekazanych do

wykonania.

Zgłoszenie osób ubiegających się o wyznaczenie nie jest równoznacznę ze wszczęciem postępowa-

nia administracyjnego, które to postępowanie będzie się toczyło z urzędu tylko
i l*Yłącznie względem osób, których zgłoszenie zostało pozytywnie zweryfikowane

i zakwalifikowane do wvznaczenia.

Zastrzega się prawo uniewaznienia naboru bez podani a przNczyn.

Załączniki:

1. Wniosek - zgłoszenie wstępnej gotowości do podjęcia czynności z wyznaczenia.

2, Oświadczenie zleceniobiorcy.

3. Oświadczenie prowadzącychprywatną praktykę,

4. Oświadczenie nieprow adzący chprywatnej praktyki.

5. oświadczenie w zakresie wznaczenia na terenie innych powiatów.

6. Oświadczenie o poufności danych.
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