
POWAToWY lNsPfKroRAT WErERYilAftl Piotrków Trybunalsk i. 08,07 .2021 r.97.300 P|OTRKÓW TRYBUNALSKI
ul. kemieślnicza26

tel, 44 U6 U U, fox 4 ó# 51 77
NlP 77,1-23€ó€35 REGoN 590ó533ó3 OGŁOSZE|{IE 3

WYZNACZENIA DO WYKONYWANIA ZADłŃ NSPEKCJI
WETERYNARYJNEJ NA TERENIE MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

I POWIATU PIOTRKOWSKIEGO

Powiatowy Lekaru Weterynarii w Piotrkowie Trybunalskim zgodnie z art. 16 ust.1 ustawy
z dnia 29 stycznia ż004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1557),
po szukuj e lekarzy weterynari i do real izacj i nizej wymieni on y ch zadań:

a) badania zwierząt umieszczanych na rynku. przęznaczonych do wywozu oraz wystawiania

świadectw zdrowia,

b) pobierania próbek do badań,

c) prowadzenia kontroli urzędowych w ramach zwalczania chorób zakażnych zwierząt.

Zgodnie z § 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 kwietnia2004 r,
w sprawie zakresu czynnoŚci wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji
Weterynaryjnej oraz kwalifikacji tych osób (Dz.U. z2004 r. nr 89 poz. 860), Powiatowy Lekarz
Weterynarii w Piotrkowie Trybunalskim poszukuje osób do wykonywania czynności
pomocniczych, między innymi do:

a) czynnoŚci pomocniczych mających na celu poskramianie świń wykonywane
w ramach programu zwalczania choroby Aujeszkyego u świń, ustanowionego na podstawie
art, 57 ustawy z dnia 1l marca ż004 r. o ochronie zwierząt oraz zwalczaniu chorób
zakaźnych zwierząL

Lokalizacj awyznaczenia: teren miasta Piotrkowa Trybunalskiego i powiatu piotrkowskiego

Termin realizacji umowy: od 1 sierpnia2}2lr. do 31 grudnia 20żl r.

Termin i miejsce składania dokumentów:

WYmagane dokumenty naleĘ złożyc w fbrmie papierowej w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
,,WYZNACZE]{IE Do WYK)]{WANIA ZADAŃ INSpEKC,il WETER}NARqJ]\trEJ NA TERENIE
POWIATL| MIASTA PI)TRK)WA TRYB. I P)WIATU PI)TRK)WSKIEG) t{A RoK 2021,,
w terminie do dnia 14 lipca 2021r.
w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Piotrkow,ie Trybunalskim
ul. Rzemieślnicza 26, 97 -300 Piotrków Trybunalski

Decyduje data wpływu oferty do urzędu.
Wnioski niekompletne i doręczone po.terminie 14 ltpca202| r. pozostanąbezrozpatrzęnia.

WYkonYwanie czynności, o których mowa powl,zej. następuje po zawarciu ptzęz Powiatowego
Lękarza Weterynarii w Piotrkowie Trybunalskim z osobą Wznaczoną stosownej umowy - zlecenia.



Podstawę Wznaczęnia stanowi decyzja administracyjna Powiatowę go Lekarua Weterynarii w
Piotrkowię Trybunalskim okeślaj ącarodzĄ,miejsce i zakres czynności ptzekazanych do wykonania.

Zgłoszenie osób ubiegających się o wymaczęnienie jest równoznac 7nę zęwszczęciem postępowania
administracYjnego, którę to postępowanie będzie się toczyło z wzędu tylko i wyłącznie względem
osób, których zgłoszenie zostąło pozytywnie zweryfikowanę i zakwalifikowanę do wyznac zęnia.

Zastrzega się prawo uniewaźnienia naboru bez podani aptąIczln,

Załącznlki:

1. Wniosek , zgłoszenie wstępnej gotowości do podjęcia czynności zwyznaczenia.
2. Oświadczęnie zleceniobiorcy.
3. Ośw-iadczenie prowadzącychprywatną praktykę,
4, Oświadczenie nieprow adzący ch prywatnej praktyki,
5. oświadczenie w zakresie wznaazenia na terenie innych powiatów.
6. Oświadczenie o poulhości danych"


