ZARZADZENIE NRI28/1 6

WOJEWODY OPOLSKIEGO
z dnia _:( sierpnia 2016 r.

zmieniajape zarzadzenie w sprawie nadania Statutu
Wojew6dzkiemu lnspektoratowi Weterynarii w Opolu
Na podstawie art. 105 ust. 4 pkt 3 ustavy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy
wprowadzajape ustawe o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157l poz. 1241, z p6Zn.
zm. oraz art. ll ust. 2 usta\^ry z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.
U. z 2013 r.I POZ. 885 z p6Zn. zm.) zarzadza sie' co nastepuje:

§ 1. W Statucie Wojew6dzkiego lnspektoratu Weterynarii w Opolu
stanowiapym zatapznik do Zarzadzenia Nr 121/10 Wojewody Opolskiego z dnia 21
czerwca 2010 r. w sprawie nadania Statutu Wojew6dzkiemu lnspektoratowi
Weterynarii w Opolu, § 6 otrzymuje brzmienie:

"§ 6. W sktad Wojew6dzkiego lnspektoratu wchodza nastepujape
organizacyjne oraz samodzielne i wieloosobowe stanowiska pracy:

kom6rki

1 ) w zakresie dziatalno§ci podstawowej:
a) zesp6t do spraw zdrowia i ochrony zwierzat,
b) zesp6t do spraw bezpieczehstwa ZywnoScil
c) zesp6t do spraw pasz i ufylizacjil
d) zesp6t do spraw nadzoru farmaceutycznegol
e) Zaktad Higieny Weterynaryjnej w Opolu;

2)

w

zakresie

obstugi

organizacyjno-prawnej,

finansowej,

administracyjno-

gospodarczej:
a) zesp6t do spraw finansowo-ksiego\^rychl
b) zesp6t do spraw obstugi prawnejl
c) zesp6t do spraw administracyjnych,
d) zesp6t do spraw audytu kontroli urz?dowych]
e) samodzielne stanowisko do spraw audytu wewnetrznego,
i)

samodzielne stanowisko ds. ochrony informacji niejawnych i ds. obronnych;".
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Zarzadzenie

wchodzi

w Zycie
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Uzasadnienie do Zarzadzenia zmieniajacego Statut Wojew6dzkiego Inspektoratu

Weterynarii w Opolu

Opolski Wojew6dzki Lekarz Weterynarii zvlaCa Si? Z PrO5bq o zmian? projektu

zarzqdzenia w sprawie

nadania

Statutu

Wojew6dzkiemu

Inspektoratowi

Weterynarii

w Opolu, z uprzejma proSbq o jego podpisanie.

Zmiana Statutu jest niezb?dna w celu dostosowania jego zapis6w do nowego ksztaltu
organizacyjnego

lnspektoratu,

kt6ry

zmienil

sis

w

\vyniku

zmian

w

Regulaminie

Organizacyjnymjednostki, kt6re zatwierdziI Wojewoda Opolski w dniu 21 kwietnia 20I 6 r.

Zmiany obejmuja no\vy podzial organizacyjny Inspektoratu na kom6rki organizacyjne
oraz samodzielne i wieloosobowe stanowiska pra.cy? majapy na celu efektywne \vykonywanie

zadaljednostki.
W

sklad

Wojew6dzkiego

Inspektoratu

Weterynarii

wchodza

nastepujqce

kom6rki

organizacyjne oraz samodzielne i wieloosobowe stanowiska pracy:
1) w zakresie dzialalnoSci podstawowej :

a) zesp6l do spraw zdrowia i ochrony zwierzqt,
b) zesp61 do spraw pasz i utylizacji,

c) zesp6I do spraw bezpieczehstwa Zy\unoSci,

d) zesp6I do spraw farmaceutycznych
e) Zaklad Higieny Weterynaryjnej;
2) w zakresie obsfugi organizacyjno-pra\unej9 flnanSOWej9 adminiStraCyjnO-gOSPOdarCZej :

a) zesp61 obslugi pra\unej,

b) zesp6l do spraw aud)rfu kontroli urzedo\vych,
c)

zesp61 do spraw flnanSOWO-kSiegO\vyCh,

d) zesp61 do spraw administracyjnych,
e)

sanlOdZielne StanOwiSkO dO SPraW audytu We\unetrZnegO,

I)

samodzielne stanowisko do spraw ochrony informacji nieja\unych i obronnych.

