Wojewoda Opolski

opole, dnia&4.,.9.t...th16 r'

Regulamin Organizacyjny
Wojew6dzkiego Inspektoratu Weterynarii
w Opolu

UstaliI:

Opolski Wojew6dzki Lekarz Weterynarii
lek. wet. |h/aclaw Bortnik

W uzgodnieniu z:

lodz_imierz S

Opole, dnia ll kerietnia 20|6 r.

ROZDZIAL I
posTANO|VIENIA OGOLNE

§1

Wojew6dzki Inspektorat Weter)marii w Opolu dziala w szczeg6lnofci na podstawie:
1) usta\vy z dnia 29 stycznia 2004r. o lnspekcji Weter]maryjnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1482,
zm. poz. 1918 iz2016r. poz. 50);

2) usta\vy z dnia z 23 stycznia 2009 r. o Wojewodzie i administracji rzadowej

w woje-

w6dztwie (Dz. U. z 2015 r., poz. 525, zm. poz. l960);
3) ustarvy z dnia 21 listopada 2008 I. o shlZbie cywilnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1111, 1199,
z2015 r. poz. 211, 1220, 1269, z2016 r. poz. 34);

4) zarzqdzehia Nr 1 Ministra Rolhictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 marca 2010 r w sprawie

organizacji wojew6dzkich,

powiatolvych i

granicznych

inspektorat6w weter)marii

(Dz. Urz. MRi RW,Nr3,poz. 3 iz2014r. poz. 26);

5) Statutu Wojew6dzkiego lnspektoratu Weter)marii w Opolu, nadanego zarzadzeniem
Nr 121/lO Wojewody Opolskiego,

6) niniejszego Regulaminu organizacyjnego.
§2

1.

Regulamin organizacyjny, zwany dalej "Regulaminem" okreSla szczeg61owq organizacje

i tryb pracy Wojew6dzkiego lnspektoratu Weterynarii w Opolu oraz szczeg61o\vy zckres

zadal kom6rek organizacyjnych i stanowisk wchodzqcych w sklad tego Inspektoratu.
2.

Ilekro6 w Regulaminiejest mowa o:
1)

Wojewodzie - naleZy przez to rozumie6 Wojewode Opolskiego;

2)

Wojew6dztwie - naledy przez to rozumie6 wojew6dztwo opolskie ;

3)

Inspektoracie - nale2y przez to rozumie6 Wojew6dzki Inspektorat Weterynarii w Opolu;

4)

Wojew6dzkim LehaIZu - nale2y przez to rozumie6 Opolskiego Wojew6dzhiego Lekarza Weterynarii;

5) Zakladzie Higieny Weterynaryjnej - naledy przez to rozumie6 Zaklad Higieny Weterynaryjnej w Opolu.

6)

Powiatowym Inspektoracie - nale2y przez to rozumie6 Powiato\vy Inspektorat Weter)marii na terenie wojew6dztwa opolskiego;

7)

Powiatovyym Lekarzu - naleZy przez to rozumie6 Powiatowego Lekarza Weter)marii

jako kiero\rmika powiatowej inspekcji weter)maryjnej wchodzapej w sklad niezespolo-

nej administracji rzadowej;

8)

kom6rce organizacyjnej - naleZy przez to rozumie6: zesp6I, zaklad, praco\unie;

9) Kierowniku - naleZy przez to rozumie6 osobe kierujapa Zakladem, Praco\-iq oraz
Zespolem, w prz)padku zespo16w do spraw zdrowia i ochrony zwierzat oraz do spraw
bezpieczehstwa Zy\unoSci i do spraw pasz oraz ubocznych produkt6w pochodzenia
2wierZeCegO - Inspektorem;

10) kontroli zewnetrznej - naleZy przez to rozumie6 kontrol? przeprowadzanq w lnspektoracie przez organy ze\unetrzne;

1 1) kontroli wewnetrznej - naleZy przez to rozumie6 kontrole przeprowadzanq przez Wo-

jew6dzkiego Lekarza w powiato\vych inspektoratach oraz kontrole przeprowadzane
przez kiero\unik6w w Inspektoracie i w kom6rkach organizacyjnych obejmujapa og61
cz)mnoSci, kt6rych celemiest zape\unienie realizacji ustawo\vych zadah;

12) ocenie dzialalnoSci Inspekcji Weterynaryjnej - audyt, o kt6r)m mowa w art. 4, ust. 6
roaporzadzenia (WE) Nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzedo\vych przeprowadzanych w celu sprawdzenia

zgodnofci z prawem paszovy)m i ZyunoSciow)m oraz regulami dotyczap)-i zdrowia
zwierzqt i dobrostanu zwierzqt.
§3

1.

Inspektoratem kieruje Wojew6dzki Lekarz.

2.

Inspektorat zape`unia obsfuge realizacji zadah Wojew6dzkiego Lekarza:
1) \vynikajapych z usta\vy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weter]maryjnej oraz

z odrebnych ustaw,
2) jako dysponenta Srodk6w budZeto\vych na zasadach okreSlonych w ustawie o flnansach publicznych.
3.

Inspektoratjest palstwowqjednostkq budZetowq.

4.

Majqtek Inspektoratu stanowi wlasnof6 Skarbu Pahstwa, kt6rego reprezentantem i dys-

ponentem w granicach obowiqzujapego prawajest Wojew6dzki Lekarz.
5.

Terenem dzialania Inspektoratu jest obszar wojew6dztwa opolskiego.

6.

Siedzibq Inspektoratujest miasto Opole.

ROZDZIAL II
ORGANIZACJA INSPEKTORATU
§4

1.W sklad lnspektoratu wchodza nast?pujape kom6rki organizacyjne:
1) zesp61 do spraw zdrowia i ochrony zwierzat;
2) zesp61 do spraw bezpieczehstwa zy\unoSci;

3) zesp6l do spraw pasz i utylizacji;

4) zesp61 do spraw nadzoru farmaceutycznego;
5) zesp61 do spraw flnanSOWO-kSiegO\vyCh;

6) zesp6I do spraw obsfugi prarunej;

7) zesp61 do spraw administracyjnych;

8) zesp6I do spraw audytu kontroli urzedo\vych;

9) samodzielne stanowisko do spraw aud)rfu we\unetrznego
10) samodzielne stanowisko ds. ochrony irformacji niejanunych i ds. obronnych;
1 1) Zaklad Higieny Weter)maryjnej w Opolu;

W sklad kt6rego wchodzq praco\unie:
a) patologii,
b) serologii,

c) chemii,

d) poZywek i mikrobiologii frodk6w Zywienia zwierzqt,
e) higieny 5rodk6w spoZywczych,

I) biologii molekulamej i skazeh,
g) diagnostyki wloSni.

2. Pracq Zakladu Higieny Weterynaryjnej kieruje kiero\unik bedapy koordynatorem dzialania
poszczeg6lnych kom6rek.
§5

Do \vylapznej kompetencji Wojew6dzkiego Lekarza nalezy:
1)

udzielanie praco\unikom lnspektoratu pisemnych upowainieh do podejmowania okreSlo-

nych cz)mnoSci w jego imieniu w t)m, do \vydawania decyzji admihistracyjnych, postanowieh i zaSwiadczeh wraz z okreSleniem przedmiotowego zckresu upowainienia,

2) udzielanie peinomocnictw do reprezentowania Wojew6dzkiego Lekarza w post?powaniu

przed organami pahstwow)-i i sqdami,
3)

\vydawanie w razie koniecznoSci Powiatow)- Lekarzom polecefi dotyczapych podj?cia

czynnosci w zakresie ich merytorycznego dzialania oraz 2qdanie od nich informacji

o calym zakresie dzialania Powiatowego lnspektoratu,
4)

podejmowanie decyzji w sprawie zawieszenia w \vykonywaniu obowiqzk6w Powiatowego Lekarza lub jego zast?pcy? jeZeli jego dzialalnoS6 w spos6b bezpoSredni lub skutkiem

jego czylmofci lub zaniechah zwiapanych z kierowaniem przez niego inspektoratem mole

zagrozi6 prawidlowemu \vykonywaniu zadah Inspekcji Weterynaryjnej, a zwlaszcza naruszy6 bezpieczehstwo sanitamo-weterynaryjne na obszarze wldsciwoSci tego organu
i \vyznaczanie osoby pelniapej obowiapki zawieszonego,

5)

podejmowanie decyzji o skierowaniu lekarza weterynarii do \vykonywania na obszarze
innego powiatu cz)mnoSci koniecznych do likwidacji zagro2enia epizootycznego lub za-

grozenia bezpieczehstwa produkt6w pochodzenia zwierzecego, lub w przypadku, gdyjest
to niezb?dne ze wzgledu na ochron? zdrowia publicznego albo dla zabezpieczenia go-

spodarki narodowej przed powainymi stratami.
§6

1. Wojew6dzki Lekarz obok zadari przewidzianych ustawa o Inspekcji Weterynaryjnej, realizuje zadania \vynikajqce z usta\vy o stu2bie cywilnej) w tym:

I)

\vykonuje zadania dyrektora generalnego w Inspektoracie,

2)

dokonuje czynnoSci z zakresu prawa pracy wobec czlonk6w korpusu sluzby c)wilnej
w Inspektoracie, chyba 2e ustawa stanowi inaczej.

2. Wojew6dzki Lekarz \vykonuje czynnoSci z zakresu prawa pracy w stosunku dla pozosta1ych praco\unik6w niebedapych czlonkami koxpusu sluzby cywilnej.
§7

Wojew6dzki Lekarz w celu zape\unienia prawidiowego funkcjonowania Inspektoratu oraz
wlaSciwej organizacji pracy:

1)

\vydaje alcty prawa we\unetrznego, np.: decyzje, zarzadzenia itp.,

2)

realizuje polityke kadrowq) a tak2e dba o naleZyty dob6r praco\unik6w Inspektoratu
oraz podnoszenie ich kwaliflkaCji i SkuteCZnOS6 pracy,

3)

gospodaruje Srodkami na \vynagrodzenia pracownik6w lnspektoratu oraz innymi fundu-

szami bedqcymi wjego dyspozycji, w granicach ustalonych w bud2ecie,
4)

\vykonuje upra\unienia i obowiqzki zwierzchnika sluzbowego praco\unik6w Inspektoratu,

5)

reprezentuje Inspektorat na ze\unqtrz oraz sklada oSwiadczenia woli dotyczqce jego funk-

cjonowania i gospodarowaniajego mieniem,
6)

udziela pelnomocnictw,

7)

`vykonuje inne zadania okreSlone w przepisach odrebnych lub decyzjach organ6w ze-

lunetrznych, w szczeg6lnoSci z zakresu obrony narodowej) obrony cywilnej, zarzadzania

kryzysowego, ochrony przeci\xpo2arowej, ochrony informacji nieja\unych, ochrony danych osobo\vych, flnanSaCh PubliCZnyCh Zam6wieniach publicznych oraz gospodarowa-

hia miehiem przekazanym w trwaly zarzad.
§8

Przele\vy, czeki i inne dokumenty obrotu pienieZnego i materialowego, jak r6\unieZ inne

dokumenty o charalcterze rozliczeniow)-, stanowiqc)- podstave do otrz)-ania lub \vydatkowania Srodk6w pienieinych Inspektoratu podpisuja:
1) Wojew6dzki Lekarz Weter)marii lub Jego Zast?pea lub osoba, o kt6rej mowa w § 9

ust2,oraz
2) G16\uny Ksiego\vy lub inny praco\unik pisemnie upowaZniony przez niego, kt6rego

w czasie jego nieobecnofci, za wiedzq Wojew6dzkiego Lekarza wz6r podpisu zo-

star zlozony w banku prowadzap)m rachunek Inspektoratu.

ROZDZIAL Ill
ZIASADY

REALIZACJI ZADAN I KIEROWANIA PRACA INSPEKTORATU
§9

1.

W czasie hieobecnoSci lub nieobsadzenia stanowiska Wojew6dzkiego Lekarza lub czaso-

wej niemo2nofci \vykonywania przez niego obowiqzk6w, dzialalnofciq Inspektoratu kieruje Zastepca Wojew6dzkiego Lekarza.
2.

W czasie nieobecnoSci lub nieobsadzenia stanowiska Wojew6dzkiego Lekarza i jego Za-

stepcy lub czasowej niemoZnoSci \vykonywania przez nich obowiqzk6w, dzialalnoScia In-

spektoratu kieruje osoba upowa2niona pisemnie przez Wojew6dzldego Lekarza.
3.

Wojew6dzkiemu Lekarzowi bezpoSrednio podlega:
1) zesp6I do spraw zdrowia i ochrony zwierzqt;

2) zesp61 do spraw nadzoru farmaceutycznego;
3) zesp61 do spraw aud)rfu kontroli urzedo\vych;
4) zesp61 do spraw flnanSOWO-kSiegO\vyCh;

5) zesp61 do spraw obsfugi prarunej;

6) zesp61 do spraw administracyjnych;

7) samodzielne stanowisko do spraw ochrony informacji nieja\unych i do spraw obron-

nych;

8) samodzielne stanowisko do spraw audytu we\unetrznego;
9) Zaklad Higieny Weterynaryjnej w Opolu;
4. Zastepcy Wojew6dzkiego Lekarza Weterynarii bezpoSrednio podlega:
1) zesp6I do spraw bezpieczehstwa Zy\unoSci,

2) zesp61 do spraw pasz i utylizacji,

5. Schemat organizacyjny lnspektoratu okreSla zalapznik Nr 1, korespondujapy z zalqczni-

kiemNr2.
§10

1.

Kom6rkami organizacyjnymi kieruja kiero\rmicy.

2.

W zespole do spraw zdrowia i ochrony zwierzat, w zespole do spraw bezpieczehstwa
zy\vIIOSci, w zespole ds. pasz i utylizacji i w zespole do spraw nadzoru farmaceutycznego

kiero\unikiem moze bye \vylacznie wojew6dzki inspektor weterynaryjny, a w zespole ds.
finansowo - ksi?go\vych g16\uny ksiego\vy.

§11

1-

Kiero\unicy odpowiadajq za:

1)

naleZyte zorganizowanie pracy zespofu i zapoznanie podleglych praco\unik6w

z obowiqzujqcymi przepisami prawa,

2.

2)

porzqdek i dyscypline pracy,

3)

merytorycznq i formalno-pra\unq popra\unoS6 zalatwianych spraw.

Kiero\unicy dokonuja podzialu zadah dla poszczeg6lnych praco\unik6w kierowanych

przez nich kom6rek organizacyjnych oraz ustalajq na piSmie propozycje zakres6w obo-

wiazk6w, kt6re przedkladaja Wojew6dzkiemu Lekarzowi do zatwierdzenia.
3.

Projekty pism, dokument6w, um6w, porozumieh, decyzji administracyjnych i akt6w prawnych \vydawanych przez Wojew6dzkiego Lekarza opracovIlje wldsCiWa kOm6rka organi-

zacyjna, z kt6rej zakresem dzialania zwiapane jest pismo, akt pra\uny) dokument, porozumienie, decyzja administracyjna.

4. Projekty akt6w prawa we\unetrznego winny bye przygotowane ze szczeg6lnq starannoSciq oraz odpowiada6 zasadom techniki prawodawczej.

5. Projekty akt6w prawa we\unetrznego, um6w, porozumieh oraz pism proceso\vych, po-

winny bye parafowane przez:
I)

praco\rmika zajmujqcego sic sprawq,

2)

kiero\unika kom6rki organizacyjnej, z kt6rego zakresem dzialania zwiapany jest do-

kunent,
3)

6.

radce pravIlegO pod `^Zgledem fOrmalnOPra\un)m i redakeyjngm.

Projelcty innych pism i dokument6w powinny bye parafowane przez:
1) pracounika zajmujapego sic sprawa,

2) kiero\unika kom6rki organizacyjnej) z kt6rego zakresem dzialania zwiapany jest do-

kunent.
7. Podpisujapy i parafujapy pisma odpowiadajq za ich met)rfOryCZng tress, forms a tak2e za

zgodnoS6 z przepisami prawa oraz z interesem publiczn)m.

§l2
Pracolrmicy luspektoratu podpisujq pisma, decyzje (w t)m decyzje administracyjne) i inne

dokumenty w sprawach do zalatwienia, do kt6rych zostali pisemnie upowazniehi przez Wojew6dzkiego Lekarza.
§13

1.

S)-bolike oznaczania pism `vychodzqcych z poszczeg6lnych kom6rek organizacyjnych i stanowisk pracy okreSla zalap2nik Nr 2.

2.

Obieg dokumentacji we`un?tr2nej Inspektoratu ustala Wojew6dzki Lekarz w drodze instrukcji kancelaryjnej.

ROZDZIAL IV
szczEGOLOWE ZAKRESY DZIALANIA KOMOREK ORGANIZACYJNYCII
§14

Do zadah zespolu do spraw zdrowia i ochronv zwieIZat naleZv: prowadzenie w imieniu
Wojew6dzkiego Lekarza spraw vy)mikqjqcych m.in. z przepis6w o ochronie zdrowia zwierzqt

oraz zwalczaniu chor6b zakainych zwierzqt, o ochronie zwierzq:t, przepis6w o rejestracji
i ident)rfukacji zwierzat oraz wzqjemnej zgodnoSci a takZe zadah vy)mikyjapych z usta\vy

o zarzqdzaniu kryzysow)m, ustalanie og6lnych kienmk6w dzialania i zasad post?powania
Powiato`vych Lekarzy oraz koord)macja dzialari tych organ6w, a w szczeg6lnosti:

1) nadz6r had dzialalno5ciq Powiato\vych Lekarzy w zakresie zadal zespofu;

2) nadz6r mad ochrona zdrowia zwierzqt prowadzona przez Powiato\vych Lekarzy;
3) \vykonywanie z upowa2nienia Wojew6dzkiego Lekarza czynnoSci kontrolnych z zakresu

zadal zespofu;
4) rozpatrywanie pod wzgledem merysoryczn)- odwofah od deeyzji Powiato\vych Lekarzy
oraz przygotowanie projekt6w decyzji dla Wojew6dzkiego Lekarza jako organu H in-

stancji;

5) nadz6r mad badaniami kontroln)-i zakaZeh zwierzat, tworzeniem planu iloSciowego

i finansowego realizowan)-i przez Powiatowe Inspektoraty;
a nadz6r mad przeprowadzaniem przez Powiatowe Inspektoraty

weter)maryjnej kontroli

w handlu i wywozie oraz produke6w w rozumieniu przepis6w o kontroli weter)maryjnej;

7) sporzadzanie plan6w rocznych i program6w dzialania lnspekcji Weter)maryjnej na terenie

wojew6dztwa z zakresu swego dzialania;
8) opracovyywanie plan6w kontroli problemolvych oraz ich realizacja;

9) wsp6kyraca i ewentualne uczestniczenie w kontrolach prowadzonych przez inne podmioty, (Iuspekcja JckoSci Handlowej i Artykul6w Rolno-Spozywczych, Zwiazkiem Lowiec-

kim, Inspekcja Transportu Drogowego, Pahstwowa Inspekcja Sanitama, Inspekcja

ochrony Srodowiska oraz Agencja Restmkturyzacji i Modemizacji Rolnictwa) w ramach
prawem okreSlonych kompetencji;

10) nadz6r mad prawidiowoSciq przekazywania i przesylania irformacji w systemic TRA-

CES, ZCHZZ, ZAK WIW, RKWIW, SER PIW, SER LAB, BSE VETLINK, CELAB
oraz mad zgodnofciq danych zamieszczanych w programach ze sprawozdawczoScia merytorycznq;
1 1) przygotowywanie plan6w gotowoSci na \vypadek \vystapienia epizoocji;

12) dokonywanie analiz i ocen sytuacji epizootycznej;

13) opracowywanie program6w zwalczania chor6b zakaZnych zwierzat, w t)m chor6b odzwierz?cych;
14) koordymowanie badah TSE na terenie wojew6dztwa;

I5) organizowanie szczepienia lis6w wolno a)iapych oraz koord)mowanie badah kontrolnych
przyj?cia szczepionki;

16) nadz6r mad Powiatovy)uni lnspektoratami w zakresie przestrzegania zasad identyflkaCji

i rejestracji zwierzat, \vymog6w wzajemnej zgodnoSci oraz przemieszczaniem zwierzat;

17) nadz6r nad prowadzon)- przez Powiatowe Inspektoraty zwalczaniem i monitorowahiem chor6b odzwierzecych i odzwierzecych cz)mnik6w chorobotw6rczych oraz 2wiaZanej z nimi opomoSci na Srodki przeciwdrobnoustrojowe u zwierzat;
18) nadz6r mad przestrzeganiem przepis6w o ochronie zwierzqt i obrotem zwierzetami przez

Powiatowe Inspektoraty;

19) nadz6r mad Powiatovy)-i lnspektoratami w zakresie przestrzegania w)magari weter)ma-

I)jnych w gospodarstwach utrz)mujacych zwierzeta gospodarskie;

20) nadz6r nad Powiatovy)-i inspektoratami w zakresie utrz)-aria, hodowli, prowadzenia
9

ewidencji zwierzqt doswiadczalnych wjednostkach doSwiadczalnych, hodowlanych

i u dostawc6w,
21) mdz6r had Powiatow)-i lnspektoratami w zakresie prowadzanych kontroli schronisk dla
zwierzqt oraz podmiot6w utrz)mujapych zwierzeta vykorzystywane do cel6w rozrywho\vych, widowisko\vych, filmo\vych, sportovych i speQjalnyCh;

22) nadz6r mad Powiato`^o-i Inspektoratami w zakresie kontroli zdrowia zwierzat przeznaczonych do ro2rodu OraZ jakOfCi ZdroWOtnej materiafu biOIOgiCZnegO, jaj \vylegO\vyCh

drobiu i produlct6w akwakultury;

23)rozpatrywanie skarg i \uniosk6w z zakresu zadal zespofu;
24)prowadzenie szkoleh w zakresie zadah zespofu;
25)koord)mowanie kontroli ze\unetrznych i we\unetrznych naleZqcych do kompetencji Wo-

jew6dzldego Lekarza, a w szczeg6lnosti:
a)

opracowywanie rocznego planu kontroli,

b)

nadz6r mad realizacja przez praco\unik6w zespofu rocznego planu kontroli zatwier-

dzonego przez Wojew6dzkiego Lekarza,
c)

sporzqdzanie sprawozdania z dzialalnoSci kontrolnej zespofu;

26)tworzenie, we wsp6kyracy z inn)mi kom6rkami organizacyjny-i, plan6w jakoScio`vych,
iloScio`vych i finanso\vych stanowiapych czes6 plan6w Inspektoratu;

27) przygotowywanie projekt6w pism powiadamiajapych G16\unego Lekarza Weter)marii
o chorobach zckaZnych zwierzqt podiegajapych obowiqzkowi notyfikacji w Unii Europejskiej;

28) kontrola pod wzgledem merytoryczn)m \vydatkowania Srodk6w finanso\vych w zakresie
wlaSciwodei zespofu;

29) realizacja budretu zadaniowego w zakresie wldsciwofoi zespofu;

30) kontrola \vydatk6w stmkturalnych w zalnesie wldsciwoSci zespofu;

31) weryfikacja oraz sporzadzanie lapznych sprawozdah w zakresie program6w zwalczania

i monitorowania chor6b zakaZnych zwierzqt na podstawie sprawozdaljednostko\vych lnspektoratu i Powiato\vych Inspektoratow.
§15

Do zadari zest)OIu do st}raw bezDieCZedstwa ZvwnoSci naleZv: prowadzenie spraw vy)mika-

japych gI6\unie z przepis6w prawa Zy\unoSciowego, ustalanie og6lnych kienmk6w dzialania

i zasad postepowania Powiato\vych Lekarzy oraz koortymacja dzialah tych organ6w,
a w szczeg6lnoSci:
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1) prowadzenie i bie2aca aktualizacja rejestm podmiot6w gospodarczych wedfug programu

SPnhET, z unzglednieniem wszystkich bran2 (mieso czerwone, mi?so biale, chiodnictwo
i skladowanie, punlrty skupu dziczyzny) mleko i przetwory mleczne, przetw6rstwojajczarskie. skladnicejaj, przetw6rstwo rybne),
2) prowadzenie w imieniu Wojew6dzkiego Lekarza kontroli dzialalnoSci Powiato\vych Lekarzy woj. opolskiego z zakresu:

a) pehionego nadzoru weter)mapjnego mad zakladami produkujap)mi frodki gpoZywcze pochodzenia zwierzecego,

b) pehionego nadzoru mad materialem szczeg6lnego ryzyka,
c) organizacji obwod6w urz?dowego badania zwierzqt rzeinych i miesa oraz prze-

prowadzanych kontroli os6b \vyznaczonych do badania zwierzqt rzeinych i mi?sa,
3) beapoSredrie przeprowadzanie kontroli w imieniu Wojew6dzkiego Lekarza zaklad6w produkcyjnych w terenie:
a) \vynikajape z bieZapych poleceh G16\unego Lekarza Weter)marii,

b) \xpisanych do rejestm G16\unego Lekarza Weter)marii i posiadajapych uprarunienia

do handlu na terenie Unii Europejskiej)

4) nadz6r nad realizacjq rocznego planu badal kontrolnych pozostaloSci chemicznych i biologic2nyCh W tkankaCh ZwierZqt, mi?Sic, Srodkach spozywczych pochodzenia zwierzecego,

5) kontrola pod \^zgledem merytoryczn)- `vydatkowania Srodk6w finanso\vych w zakresie
wlatciwoSci zespoh1,

6) realizacja budzetu zadaniowego w zakresie wldsciwoSci zespofu,

7) kontrola \vydatk6w stmkturalnych w zakresie wldsciwoSci zespofu,

8) opracowywanie projekt6w stoso`unych decyzji dla Wojew6dzkiego Lekarza, w zakresie
wldsciwofci zespofu,

9) biezape sporzqdzanie obowiqzujapej sprawozdawczoSci, w zakresie wlafciwofci zespofu.

§16

Do zadafi zesI}OIu do sl]raw DaSZ i utVliZaCii naleZv: prowadzenie spraw vy)mikztjapych

gJ6\unie z przepis6w prawa paszowego i dotyczacych ubocznych produke6w pochodzeria
zwierz?cego, ustalanie og6lnych kienlnk6w dzialania i zasad post?powania Powiato\vych
Lekarzy oraz koord)macja dzialah tych organ6w, a w szczeg6lnosti:
1) kontrola w imieniu Wojew6dzkiego Lekarza, Powiato\vych Lekarzy

w zakresie realfzacji

nadzoru nad:

m

a) vyytw6miami i mieszalniami pasz,

b) podmiotami zqjmujap)-i sic obrotem paszami,
c) obrotem niekt6r)mi paszani oraz ubocznymi produlctani pochodzenia zwierzecego do i z padstw trzecich,

d) stosowaniem pasz,
e) stosowaniem pasz leczniczych,

I) zakladami utylizacyjny-i, spalamiami, zckladami poSrednimi,
g) podmiotami \vykorzystujap)mi ul)oczne produkey pochodzenia zwierz?cego,
h) Srodkami transportu przewo2ap)mi uboczne produkty pochodzenia zwierzecego,
2) kontrola i nadz6r w imieniu Wojew6dzkiego Leharza

mad podmiotami vy)rfuwarzqjap)-i

i \xprowadzajap)mi do obrotu pasze lecznicze,
3) nadz6r nad realizacja rocznego planu badah kontrolnych pozostalofci chemicznych i biologicznych w paszach9

4) opracolvywanie projekt6w stoso`unych decyzji dla Wojew6dzkiego Lekarza w zakresie
wlastiwoSci zespofu,
5) bie2ape aporzqdzanie obowiqzujqcej sprawozdawczosti, w zakresie wlaSciwoSci zeapch1,

6) kontrola pod \hzgledem mer)rforycznym \vydatkowania stodk6w finanso\vych w zakresie

whaiwoSci zespofu,
7) realizacja budzetu zadaniowego w zakresie wldsciwosti zesporty

8) kontrola \vydatk6w stmkturalnych w zakresie wlatciwoSci zespchl
§17

Do zadafi zesDOIu do sI)raw nadZOru farmaCeutVCZnegO naleZv: prowadzenie apraw \vyni-

kajapych z przepis6w usta\vy Prawo farmaceutyczne, a w szczeg6lnoSci:

1) kontrola producent6w oraz jednostek prowadzqcych obr6t hurto\vy produktami leczhi-

cz)-i weter)mapjny-i i materialami medyczn)-i stosowan)mi \vylapznie u zwierzqt,
2) kontrola zaklad6w leczniczych cia zwierzqt i lekarzy weterJmarii PrOWadZapyCh Obr6t

detaliczny produktami lecznicz)-i weter)maryjn)-i i materialani medyczn)mri stosowan)-i \vylapznie u zwierzz!t,
3) nadz6r nad prawidiowoSciq postepowaria z importowan)-i produlctami leeznicz)mi

weterynaryjn)mi i materialami medyczn)mi stosowan)mi \vylapznie u zwierzqt,
4) opracowywanie cia Wojew6dzkiego Lekarza projekt6w decyzji dotyczapych produke6w

leczniczych weter)mar)jnych i material6w medycznych stosowanych \vylapznie u zwierzqt,
5) kontrola pod `^zgledem merytoryczn)m \vydatkowania Srodk6w finanso\vych w zalnesie

l2

wldsciwoSci zespofu

6) realizacja budZetu zadaniowego w zakresie wlaSciwosti zespolu,

7) kontrola vydatk6w stmkturalnych w zckresie wlalciwofoi zespofu
§18

1rdo zadah zest)olu do spraw finansowo |{siegolvych naleZv:
1. W zakresie spraw finansowo-ksiegolvych:
1) sporzadzanie plan6w \vydatk6w i dochod6w,

2) sporzadzanie obowiqzujacej sprawozdawczoSci bud2etowej i finansowej,

3) sporzqdzanie sprawozdawczosti z \vykorzystania Srodk6w finanso\vych z rezerw celo\vych bud2etu pahstwa i budZetu wojewody,
4) kontrola i analiza realizacji budZet\}

5) dekretacja i bieZace ksiegowanie dowod6w Zr6dlo\vych,

6) ewidencja ksiegowa dochod6w i prowadzenie windykacji nale2noSci,
7) obciq2anie wsp6fuZ)rfko\unik6w i najemc6w lokali

8) ewidencja ksiegowa i realizacja platnoSci \vynikqjqcych ze zobowiqzari zwiazanych z++

zwalczaniem chor6b zckaZnych zwierzqt oraz sporzedzanie sprawozdawczoSci w tym

zakresie,
9) ewidencja ksiegowa magazyn6w, Srodk6w trwalych, pozostalych Srodk6w trvalych
i vryposadenia,

10)sporzqdzanie deklaracji podatkowej,

1 1)prowadzenie gospodarki kasowej Wojew6dzkiego Inspektoratry

12) merytoryczny nadz6r flnanso\vy mad dzialalnoScia Powiato\vych Inspektorat6w,
13) prowadzenie flnanS6w zgodnie z przepisami usta\vy o rachunkowoSci i usta\vy o fi-

nansach publicznych,

14) nadz6r w zakresie finansowania realizowanych zam6wieh publicznych,
1 5) przygoto\vywanie projekt6w pism w zakresie wlaSciwoSci zespolu.
G16\unv ksiegowv odDOWiada W SZCZeg6lnoSci za: przestrzeganie przepis6w zawartych
w ustawie o flnanSaCh PubliCZnyCh i W uStaWie O raChunkOWOSci oraz za realizacje nastepujq-

cych zadari w zakresie gospodarki finansowej Inspektoratu i w zakresie rachunkowoSci:
1)

planowanie i sprawozdawczof6 finansowa lnspektoratu oraz zbiorezo Powiato\vych Inspektorat6w;

2)

prowadzenie rachunkowofoi jednostki;

3)

\vykonywanie dyspozycji Srodkami pienieZnymi;
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4)

dokonywanie wstapnej kontroli:
a)

zgodnoSci operacji gospodarczych i finansovych z planem dzialania;

b)

kompletnofci i rzetelnofoi dokument6w dotyczacych operacji gospodarczych i finansowych.
§19

Do zadah zespolu do st)raw administracvinvch naleda:

1.

W zakresie spraw zwiazanych z administrowaniem:
1)planowanie i realizacja zckup6w oraz zam6wieh publicznych lnspektoratu na dosta\vy, usfugi i roboty budowlane.

2) nadzorowanie planowanych remont6w, modemizacji, prac budowlanych zgodnie
z ustawa o zam6wieniach publicznych i prawem budowlan)rm;

3) opracowywanie prQjekt6w we\ungrznych akt6w pra\mych zwiqzanych z procedura
ustarvy Prawo zam6wieh publicznych oraz innych zleconych przez Wojew6dzkiego

Lekarm Weterynarii,
4) wsp6kyraca z zespolem finansowo-ksiegow)m w zakresie zakup6w, dostaw, usfug

i robot budowlanych zwiazanych z funkcjonowaniem Wojew6dzkiego Inspekeoratu
Weterynarii,

5) ewidencjonowanie zakup6w i `vydatk6w w elelmoniczn)- programie ,Zam6wienia
put)liczne" w zalnesie procedur obj?tych ustawa Prawo zam6wieh publicznych po\vyZej 30 tys. eun.

a prowadzenie gospodarki magaz]mowej (mngazyn epizootyczny + mial weglo\vy

frodki czystosti).
7) administrowanie mieniem i obiektami pozostajap)mi w trwakym zaraqdzie Inspektoratu:

8) zarzqdzanie majqtkiem, w t)- prowadzenie jego ewidencji iloSciowej? ubezpieczanie, zape\unianie spra\unoSci oraz nadz6r madjego \vykorzystaniem9

9) lunioskowanie o realizacj? potrzeb w zakresie sprzetu i w)aposazenia oraz zakup6w
inwestycyjnych i inwestycji;

10) prowadzenie archiw\- zakladowego;
1 1) obsfuga narad (sala konferencyjna + selnetariat);

12) tworzenie we wsp6Ipracy z inngmi zespolami Inspektoratu plan6w oraz obowiqzujapQj SPraWOZdaWCZOSci, a takZe przygotovyywanie projekt6w pism w zakresie wlaSciwoSci zespohl.
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2.

Z zakresu zadah sekretariatu:
1) obsfuga organizacyjna, prowadzenie spraw zalatwianych bezpofrednio przez Woje-

w6dzkiego Lekarza,
2) przyjmowanie i ekspedycja korespondencji, rozdzielanie jej na poszczeg6lne kom6rki

organizacyjne zgodnie z dyspozycja,

3) prowadzenie rejestr6w zarzadzeh, decyzji i upowa2nieh vydawanych przez Wojew6dckiego Lekarza,

4) prowadzenie rejestm skarg i \miosk6w,
5) \vystawianie delegacji sfuZbo\vych i ich ewidencjonowanie,
6) obsfuga delegacji sfuZbolvych i narad.

3. W zakresie spraw placowych, ubezpieczefi spolecznych i emerytalnych oraz kadr
i szkolefi:

1) prowadzenie spraw emerytalno-rento\vych,
2) naliczanie vy)magrodzeh i zasilk6w z ubezpieczenia spolecznego,

3) prowadzenie spraw zwiazanych z rozliczaniem podatku dochodowego od os6b

f1-

zycznych,
4) prowadzenie dokumentacji i obliczanie Swiadczeh z ubezpieczenia spolecznego

i zdrowotnego, sporzqdzanie raport6w o \vysokofci odprowadzonych skladek,

5) \vystawianie zdswiadczeh o \vynagrodzeniu dla bylych praco\unik6w Wojew6dzkiego
Zakladu Weter)marii w Opolu i jego oddzial6w oraz praco\unik6w Inspektoratu WeteI)marii,jako podsta\vy do przeliczenia Swiadczeh emerytalno-rento\vych,
6) sporzadzanie obowiapljapej SPraWOZdaWCZOSci w zakresie spraw placo\vych,

7) prowadzenie dokumentacji oraz ewidencji ksiegowej, a takee kontrola i analiza reali-

zacji vydatk6w zwiazanych z Zakladow)m Funduszem Swiadczeh socjalnych,
8) tworzenie we wsp6kyracy z inn)-i zespolami Iuspektoratu plan6w oraz obowiqzujqcej
sprawozdawczoSci, a takze przygotowywanie projekt6w pism w zakresie wldsciwoSci
zespofu.

9) zalatwianie calo§ci spraw zwiazanych z nawiqzywaniem i rozwiqz)owaniem stosun-

k6w pracy? prowadzenie ewidencji praco\-ik6w, przeprowadzanie naboru na wolne
stanowisko wg przepis6w usta\vy o sfu2bie cywilnej)
10) kontrola przestrzegania porzadrfu i dyscxpliny pracy>

1 1) koordymacja plan6w urlop6w w)apocz)mko\vych praco\unik6w, ustalanie prawa do

urlopu ijego vrymiaru,

12) \vystawianie, rejestrowanie, przedfuZanie wa2noSci legit)-acji sfu2bo\vych,
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13) sporzqdzanie obowiazujapej sprawozdawczoSci w zakresie spraw kadro\vych,
14) prowadzenie ewidencji czasu pracy,

15) organizowanie, koordymowanie i prowadzenie szkoleh praco\unik6w lnspektoratu,

16) prowadzenie program6w szkolenio\vych, stmkeuralnych i granto\vych w ramach
projekt6w Unii Europejskiej,

17) koord)macja plan6w urlop6w w)pocz)mko\vych Powiato\vych Lekarzy, kontrola
przestrzegania porzadiou i dysc)pliny pracy w powiato\vych iuspektoratach oraz
stosowania Kodeksu pracy.

4. Z zakresu spraw gospodarczych:
1) zabezpieczenie obiekt6w przed kradzie2a, poZarem i inn)mi zdarzeniami,
2) dokonywanie bieZapych napraw vy)posaZenia budymk6w, napra\vy drobnego sprz?tu,

3) place porzadkowe i utrz)mywanie teren6w zielonych,
4) utrz)manic porzadku i organizacja dozoru obiekt6w administrowanych przez lnspek-

torat, w t)- sporzadzanie planu dy2ur6w na portiemi,
5) prowadzenie ewidencji emitowanych zanieczyszczeh i naliczanie zwiazanych z t)m

oplat,
6) gospodarka odpadami,

7) prowadzenie dokumentacji i spraw zwiazanych z gospodarkq taborem samochodo-

vy)- bedap)m wlasnofciq Inspektoratu,
8) sporzadzanie um6w o u2)rfkowanie samochod6w prywatnych do cel6w sfu2bo\vych
vlaZ Z nadZOrem nad PrawidiOWOSciq caloSci dokumentacji z i)- zwiazanej;

9) whoskowanie o realizacje potrzeb w zakresie sprzqu i \^|posazenia a tak2e napraw
i remont6w zwiapanych z utrz)maniem obiekt6w,
10) prowadzenie dokumentacji i dbaloS6 o te-inowe sprawdzanie pod \^zgledem bezpieczehstwa i dozoru technicznego specjalistycznego sprz?tu laboratoryjnego.

5. Z zakresu informatyki:
1) obsfuga strony intemetowej Wojew6dzkiego lnspektoratu, Zakladu Higieny Weterynaryjnej i bie2apajej aktualizacja,

2) analiza koszt6w korzystania z sieci komputerowej Wojew6dzkiego lnspektoratu Weter)marii oraz z sieci telefonicznych i skladanie rocznych raport6w.

3) tworzenie we wsp6tr)racy z inn)-i zespolami Inspektoratu plan6w orar obowiqzujacej sprawozdawczoSci, a tck2e przygotowywanie projekt6w pism w zakresie wldsciwofci zespofu;
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4) zabezpieczenie potrzeb Inspektoratu w zakresie:

a) sprzetu i wxposazenia teleinformatycznego,
b) 1apznosti telefonii stacjonamej i kom6rkowej,

c) dostapu do Intemetu,
d) ushng poczty elekerohicznej.

6. Z zakresu ochrony danych osobolvych:
1) nadz6r nad prawidio\vym stosowaniem dorfument6w oraz analiza ryzyka zwiqzanego
z przestrzeganiem przetwarzania danych osobo\vych;

2) \vydawanie - na \uniosek kiero\rmik6w - upowaznieh oraz prowadzenie ewidencji
os6b upowa2nionych do przetwarzania danych osobo\vych;

3) podejmowanie dzialari w prz)padku namszenia ochrony danych osobo\vych w WIW,

w i)m przywracanie stanu prawidiowego, identyfikowanie przycz)m naruszenia i os6b
odpowiedzialnych oraz przedstawienie \uniosk6w dyrektorowi.

7. Z zakresu bezpieczehstwa i higieny pracy oraz przeciwpoZarolvych:
1) kontrola wanmk6w pracy i przestrzegania przepis6w bhp,

2) irformowanie Wojew6dzkiego Lekarza Weter)marii o stwierdzonych zagrozeniach

zawodovych,
3) sporzqdzanie okeeso`vych analiz stanu bhp w Wojew6dzkim Inspektoracie Weter)ma-

m,
4) udzial w opracowywaniu plan6w modemizacji w zalnesie dotyczap)m poprmvy warunk6w bhp9

5) udzial w ustalaniu okolicznosti przycz)m \vypadk6w przy pracy i \vystepowania
chor6b zawodo\vych, opracowywanie \uniosk6w, kontrola ich realizacji,
6) prowadzenie caloSci dokumentacji zwiqzanych z vy)padkami przy pracy i przy-

padkami chor6b zawodo\vych,
7) uczestnictwo w pracach komisji ds. bhp?

8) instn]ktaZ i doradztwo, organizacja szkoleh w zakresie bhp)
9) wsp61dzialanie ze inspekcja pracy i organizacjami zwiazko\^D-i W ZakreSie SPraW

beapieczehstwa i higieny pracy.
§20

Do zadafi samodzielnego stanowislra do sDraW audVtll WeWnetrZnegO naleZv:

1)

kontrola dzialalnoSci zwiqzanej pehieniem funkcji dysponenta H stopnia,

2)

kontrola gospodarki finansowej w zakresie realizacji dochod6w i \vydatk6w Inspektoratu jako dysponenta Ill stopnia,
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3)

kontrola gospodand finansowej w zakresie dochod6w wlasnych Inspektorafty

4)

kontrola gospodacki Srodkami trwady-i Inspektorafty

5)

kontrola gospodarki Srodkami obrotow)mi Inspektorarty

6)

kontrola gospodarki finansowej w jednostkach podleglych Wojewidzkiemu Lekarzowi, \vykonywana zgodnie z obowiqzujqc)-i przepisami usta\vy o rachunkowoSci
i usta\vy o finansach publicznych.

§2|
Do zadah zesDOIu do st)raw audvtu kontroli urzedowvch nalckv:
1) sporzqdzenie rocznego programu audytu Inspektorafty w oparciu o zaloZenia rocz-

nego planu aud)rf6w lnspekcji zatwierdzonego przez G16\unego Lekarza Weter)marii,

z uwzglednieniem audyt6w sprawdzajapych i je-go dystrybucja,
2) sporzqdzenie planu aud)rfu cia danego audytu kontroli urzedo\vych w oparciu o zatwierdzony roczny program aud)rfuL

3) zawiadamianie

kiero\unika jednostki audytowanej o terminie i zakresie audyfty

4) przeprowadzane audyt6w kontroli urzedo\vych w Powiato\vych Inspekeoratach,
5) przygotowanie, zatwierdzane i dystrybucja raportu z audyfty
6) ocena srfutecznoSci dzialah poaudyto\vych,

7) przygotowywanie informacji w formie sprawozdania zawierajapego opis vy)mik6w
aud)rfu i dzialah poaudyto\vych, \miosk6w z audytu i ocen? wedfug gI6lrmych wytycznych dla realizacji procesu audyfty dla potrzeb okreso\vych przeglad6w adekwatnoSci

skutecznoSci procedur kontrolnych realizowanych przez Powiatowe lnspektoraty,
w t)m aspekcie oceny \vykonania wieloletniego planu kontroli oraz ich dystrybucja,

8) przygotowanie opracowah analitycznych zwiazanych z dzialalnostia merytorycznq
lnspekcji Weter)maryjnej w zakresie wlaSciwofci zespoh| w i)m przedkladanie propozycji zakres6w cia przyszrych audyt6w oraz przygotovyywanie sprawozdah z realizacji zadari onganu audytowego,

9) wsp6dyraca z praco\unikami mer)rforyczn)-i lnspektorafty w t)- korzystanie z ich
pomocy w czasie realizacji dzialah audyto\vych, w charakterze ekspert6w technicznych.
§22

Do zadafi zespolu do sDraW ObSIuri DraWnei nalckV:
1) zast?pstwo procesowe Wojew6dzkiego Lekarza oraz Inspektoratu przed sadami powszechnymi
i administraeyjn)rmi oraz innymi organami;
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2)

udzial w opraco\vywaniu i uzgadnianiu oraz opiniowanie projekt6w akt6w pra\unych w tym
decyzji i postanowieh Wojew6dzkiego Lekarza celem zapeunienia ich zgodnosti z obowiq-

zujapym stanem prawn)ng prawidlowodei i we\un?trznej spQjnosti zawartych w nich przepisow oraz potrzeby uchylenia lub utrzymania w mocy przepis6w dotychczaso`vych, a tak2e pod
wzgledem ich zgodnofoi z zasadami techniki legislacvinej i poprarmoScijezykowej;

3)

opracovywanie dla Wojew6dzkiego Lekarza opinii praunych i intexpretacji przepis6w prawa
oraz udzielanie \vyjaSnieh w zalnesie stosowania prawa;

4)

udzielanie pracounikom pored prawnych oraz \vyjafnieh w zakresie stosowania prawa;

5)

opiriowanie pod wzgledem prawnym i redakcyjn)rm projekt6w um6w i porozumieh;

6)

wsp61dzialanie z Prokuratoria Generalnq Skarbu Palstwa przy \vykonywaniu zastepstwa pro-

cesowego Skahou Palstwa;
7)

\vykonywanie innych zadah przewidzianych w przepisach prawa dotyczacych obsfugi pra\mej
a nie zastrzeZonych do kompetencji innych kom6rek.

§23

Do zadah samodzielnego stanowiska do st)raw ochronv informacii nieiawnvch i do
spraw obronnvch nalegiv:
1) prowadzenie spraw i dokumentacji zwiqzanych z ochrong informacji nieja\mych,

2) wsp6kyraca z Wojskowa Komenda Uzupehieh,
3) w oparciu o zarzqdzenia i vy)rfyczne Wydziafu Beapieczehstwa i Zarzedzania Kryzysowego

Opolskiego Urzedu Wojew6dzkiego opracowywanie niezbednych materiaI6w, analiz

i \uniosk6w w zakresie \vystepujapych zagroZeh czasu ,P" i "W" niezbednych do podejmowania decyzji gospodarczorobronnych przez kiero\unictwo Inspekeorafty

4) stisla wsp61praca z kom6rkami onganizacyjng-i i samodzieln)-i stanowishami pracy
w zakresie sporzqdzania niezbednych dokument6w i realizacji przedsiewzie6 organizacvi-

nych

w celu przygotowania Inspektoratu do dzialania w stanie zagrozenia bezpieczeh-

stwa padstwa lub wojny,
5) zgodnie z vy)rtyczny-i Wojewody opracovyywanie dokument6w oraz sprawowanie nadzoru
had dzialalnoScia »stalego dyzum" Inspektorafty

6) uczestniczenie w onganizowanych przez Wydzial Bezpieczehstwa i Zarzqdzania Kryzysowego Opolskiego Urzedu Wojew6dzkiego sZholeniach i 6wiczeniach w zalnesie apraw obronnych3

7) opracowyunnie plan6w, prQjed6w zarzqdzed i inngj derfumentapji zwiqzangj z obronnoSciq i obrong

cywihxpwIngivracie,
8) planovAnie, OrganiZowranie i nadZorC)Wanie SZholenie apeQjaliStyCZnngO i dOSkenalapegO Z kadra kie-

ro`uniczq i fo-apjami obrony cywilpej Inapekeoratul9

§24

1. Zakladem Higieny Weter)maryjnej w Opolu kieruje Kiero\-ik Zakladu Higieny Weterynaryjnej.

2. Do zadah Zakladu Higieny Weter)maryjnej naledy w szczeg6lnofci:

1) \vykonywanie urzedo\vych badal zleconych przez:

a) Wojew6dzkiego Lekarza,
b) Powiato\vych Lekarzy,
2) \vykonywanie badah usfugo\vych,

3) `vykonywanie innych zadah zleconych przez Wojew6dzkiego Lekarza,

4) nadz6r mad prawidiowoSciq przekazywania i przesylania info-acji w systemic
CELAB,

3. Zadania zlecone, o kt6rych mowa w ust. 2 pkt 3, w)magaja okreSlenia zalnesu oraz sposobu finansowania.

4. Zaklad Higieny Weterynaryjnej realizuje swoje zadania przez nastepujqce praco\unie,
punkty przyje6 i stanowiska pracy:
1) patologii,

2) serologii,

3) chemii,

4) pozywek i mikrobiologii Srodk6w Zywienia zwierz?t,
5) higieny Srodk6w spoZywczych,

6) biologii molekulamej i skaZeh,

7) diagnostyki wloini,
8) punkt przyjecia pr6b,
9) sekretariat.
§25

Z ramienia lnspektoratu, obok Wojew6dzkiego Lekarza i Jego Zastepcy, osobami upowaznio-

n)mi do udostepniania informacji publicznej z zakresu przedmiotowego tej jednostki sa pra-

co\-icy kazdorazowo wskazani przez niego, a zajmujapy stanowiska okreflone w i 4 ust. 1
pkt 1 - 3 niniejszego Regulaminu.
§26

1. Wojew6dzki Lekarz prz)jmuje obywateli w sprawach skarg i \uniosk6w w kazdy poniedzialek b?dapy dniem pracy w godzinach od 15Qfldo l6QQ.

2. W razie niemo2liwoSci prz)jecia przez Wojew6drkiego Lekarza i os6b, o ktorych mowa

w ust. 1, powinnof6 te \vykonuje Zastepca Wojew6drkiego Lekarza lub inna osoba, pisemnie
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upowainiona przez niego spoSr6d praco\unik6w zajmujapych stanowiska okre5lone w § 4
ust.1 pkt 1 - 3 niniejszego Regulaminu.

3. Skargi i unioski przyjmuje sekretariat - znajdujapy sic w budymku "A"

pok6j 114, we

wszystkie dni pracy, w godzinach 8QQ - 15QQ.

§27

Obieg dokument6w reguluje instrmkcja kancelaryjna obowiazujaca w Inspektoracie.
§28

I. Wojew6dzki Lekarz uzywa pieczeci okraglej z wizenmkiem oria ustalonego dla godia
Rzeczxpospolitej Polskiej w Srodrfu i napisem w otoku, w brzmieniu: "Opolski Wojew6dZki Lekarz Weter)marii w Opolu".

2. Wojew6dzki Inspektorat uZywa pieczatek:
000093131

Wojew6dzki lnspektorat Weter)marii
45-836 Opole

ul. Wroclawska 170
tel. 77/4575010, fax 77/457546l

a w zalnesie zadah lvykonywanych przez Zaklad Higieny WetelJmaryjnej:
Wojew6drki Inspektorat Weter)marii
Zaldad Higieny Weter)mar)inej
ul. Wroclawska 170
45-836 Opole

?29

I. Regulamin organizacyjny Inspektoratu zostaje \xprowadzony w zycie zarzqdzeniem Wojew6dzkiego Lekarza.

2. Regulamin organizacyjny podlega uzgodnieniu z G16\un)- Lekarzem Weterynarii oraz
zatwierdzeniu przez Wojewode Opolskiego.

Wykaz zalapznik6w:
1. Zalqcznik Nr 1 Schemat organizacyjny Wojew6dzkiego Inspektoratu Weterynarii

2. Zalacznik Nr 2 Wykaz symboli kom6rek organizacyjnych
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