Piotrków Trybunalski,3I mąa2022 t.

OGŁOSZENIE nr

1

WYZNACZENIA DO WYKONYWANIA ZADAŃ INSPEKCJI
WETERYNARYJNEJ NA TERENIE MIASTA PIOTRKOWA
TRYBUNALSKIEGO I POWIATU PIOTRKOWSKIEGO

PowiatowY Lękarz Weterynarii w Piotrkowie Trybunalskim zgodnie z att. 16 ust.l ustawy
z dnta 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Wetery,naryjnęj (Dz. tJ. z 2aI8 r., poz. 1557),
po szukuj e 3 5 lekauy weterynarii do r ealizacji niżej wymi eniony ch
zadań:

a)

b)

c)
d)
e)

0

szczepień ochrorrnych lub badń rozpoznawczych,
sPrawowania nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu'lub sprzedaĘ zwierząt,
targo wi skam i or az wystawam i, p okazami lub konkur sami zw ier ząt,

badania zwierząt umieszczanych

na rynku,

do w}.wozu oraz
wystawiania świadectw zdrowia,
sPrawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego
i Poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie
zńerząt w trakcie uboju,
badaniamięsa zwieruątłownych,
SPrawowania nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa
i wystawiania wymaganych świadectw zdrowia,
przeznaczonych

sPrawowanie nadzoru nad Punktami odbioru mleka, jego przetwórstwem oraz
przechow5rwaniem produktów mleczarskich,
h) j) pobierania próbek do badań,
i) badania laboratoryjnego mięsa na obecnośćwłośni,
j) Prorvadzenia kontroli urzędowych w ramach zwalczaniachorób zakńnychzwierząt.
g)

Zgodnie z §2RozporządzeniaMinistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia22kwiehria 2OO4
r. w
sPrawie zakresu czYnnoŚci wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji
Weterynaryjnej oraz kwalifikacji Ęch osób (Dz.U. z 2004 r. nr 89 poz. 860), Powiatowy

Lekarz WeterYnarii w Piotrkowie Trybunalskim poszukuje 5 osób do wykonyłvania czynności
pomocniczych. tj.
:

a) czYnnoŚci pomocniczych mających na celu poskramianie świńwykonywane
w ramach Programu rwalczania choroby Aujeszkyego u świń, ustanowionego na
Podstawie art. 57 ustawy z dnia 1l marca 2004 r. o ochronie rwierząt oraz zwalczaniu
chorób zakńny ch zwierząt.

Lokalżacj a wyznaczenia : teren miasta Piotrkowa Trybunalskiego
i powiatu piotrkowskiego
Termin reallzacji umowy: czas określony: od 1 lipca 2022 rokudo
31 grud rlia2022 roku
dla czynnościpomocniczych na czas określony tj. od 1 lipca
2022 roku do 31 grudńa2022

roku.

Termin i miejsce składania dokumentów:
WYmagane dokumentY naleŻy złoŻyĆ w formie_papierowej
w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

"WZNACZENIE Do WK)NWANIA ZADAŃ ltvsPaxcll mETERqNARrJNEJ NA TERENIE

MIASTA

PIOTRKOWA TRYB.

I

POWIATU

PIOTKKOWSKIEGO,,

w terminie do dnia 15 czerwca 2022 r.
w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii
w piotrkowie Trybunalskim
ul. Rzemie ślnicza 26, 97 -3 00 Piotrków Trybunalski

Decyduje data wpływu oferty do urzędu.
Wnioski niekomPletne i doręczone po terminie 15 częrwca2022
r. pozostanąbeztozpattzenia.
WYkonYwanie czYnnoŚci, o których mowa powyżej, następuje
po zawarciu przezpowiatowego
Lekarza WeterYnarii w Piotrkowie Trybunalskim , orobą
Wznaczoną stosownej umowy _
zlecenia, Podstawę wYznaczenia stanowi decyzja administracyjna powiatowego
Lekarza
WeterYnarii w Piotrkowie Trybunalskim określająca
rodzaj, miejsce i zakres czynności
przekazanych do wykonania.

zgłoszeńe osób ubiegających się o luyznaczeńe nie jest
równo znacznę ze wszczęciem
postępowania administracyjnego, które to postępowanie
będzie się toczyło
i wyłącznie względem osób, których z$oszenie zostało pozytywnie z urzędu tylko
zweryfikowane
i zakw alifikowane do vr1, znaczenia.
Zastrzega się prawo unieważnienia naboru bez podani
aprzyczyn.

POWlATOWY

Załączniki:

1,

2.
3.
4.
5.
6.

Wniosek - zgłoszenie wstępnej gotowoścido podjęcia czynnośbi
z wyznaczenia.
Oświadczeniezleceniobiorcy.
Oświadczenie prowad zącychprlrvatną praktykę.
Oświadczenienieprou, adzącychprywatnej praktyki.
oświadczenie w zakresie wznaczęnia na terenie innych powiatów.
Oświadczenieo poufnościdanych.

