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w sprawie nadania statutu Powiatowemu Inspektoratowi
Weterynarii w Piotrkowie Trybunalskim

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2OOg r.
o finansach publicznycll (Dz.U. Nr I57, FoZ. I24o, z poźn.Zrn.)
w zwtry,L<u z art. 105 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2OOg r.
Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznyctl (Dz.U.
Nr I57, PoZ. I24I, Z poźn. Zm.|, zarządza się co następuje:

s1
Nadaje się statut Powiatowemu Inspektoratowi Weterynarii
w Piotrkowie Trybunalskim, ktÓry stano'wi załącznik do
zarządzeTlva.

s2
Zarządzente wchod

ZI

w Ęcte z dntem podpisania.
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STATUT
POWIATOWEGO INSPEKTORATU WETERYNARII
w PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

S 1. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Piotrkowie Trybunalskim, zwarry
dalej Inspektoratem , działa na podstawie niniejSzego Statutu, oraz
powszechnie obowiązujących przepisow prawa' a W szczegolnoŚci:

1) ustawy z dnia 29 stycznia 2OO4r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U.
z 2o10r. Nr 112, poz. 744 z poŹn. ,^.);
2) ustawy z dnta 27 sierpnia 2OO9 r. o linansach publicznych (Dz.U. Nr
l57 , PoZ. I24o z pożn. Zrn.);
3) ustawy z dnia z 23 stycznia 2OA9 r. o wojewodzte i administracji
rządowej w wojewodztwte (Dr.U. Nr 3I, poz. 206 z poŻn.Zm.);
4) zarządzenla Nr 1 Ministra Rolnict-wa i Rozwoju Wsi Z dnia 2 marca
2OlO r. w sprawie. organvacJi r,vojewodzkich, powiatowych i
granicznych inspektoratow weterynartt (Dz. LJrz. MRiRW, Nr 3, poz. 3.).

s 2. 1. Siedzlbą Inspektoratu jest miasto PiotrkÓw Trybunalski.
2. obs Zarem d'ziałania Inspektoratu Są Piotrkow Trybunalski _ miasto na
prawach powiatu oraz powiat piotrkorvski.

Inspektorat prowad'zi działalnoŚć w formie jednostki bwdżetowej
w rozLtmieniu art. 1 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2OO9 r. o finansach
publicznych.

s 3. 1 .

2. powiatolvy Lekarz Weterynarii w Piotrkowie Trybunalskim ,

zwar-ry dalej

powiatowym Lekarzem Weterynarii, jest dysponentem III stopnia w zakresie
wykonywania budzetu, Panstwa.
s 4. I. DziałalnoŚcią Inspektoratu kieruje Powiatowy Lekarz Weterynarii.
powiato!\ry Lekarz Weterynarii wykonuje swoje zadama przy pomocy
Zastępcy or aZ I nspektoratu.
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3. W Czasie nieobecnoŚci lub nieobsadzenia stanowiska Powiatowego Lekarza
Weterynarii lub czasowej ntemozności wykonywania prZęZ niego obowiązkÓw,
działalno Ś c ią I n s pe kto ratu kie ruj e Z astęp c a.
4. W czasie nieobecnoŚci lub nieobsadzenia stanowiska Powiatowego Lekarza

i jego Zastępcy lub czasowej

ntemożnoŚci wykonyrvania przez nich

obowiązkÓw, działalnoŚcią Inspektoratu kieruje osoba upowaŻnl'ona pisemnie
przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.

s 5. Inspektorat Zapewnia realizację zadan Powiatowego Lekarza Weterynarii
okreŚlonych w ustawie o Inspekcji Weterynaryjnej araz w przepisach
odrębnych.

Szczegołową organruację i tryb pracy Inspektoratu oraz szczęgołowy
zakres zadan komorek organizacyjnych i stanowisk wchodzących w jego
skład okreŚla regulamin organizacyjny ustalony przez Powiatowego Lekarza
Weterynarii w uzgodnieniu z Łodzkim Wojewo dzklrrr Lekarzem Weterynarii.
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