Staszów ,dnia 24 listopada 2014 roku.
OGŁOSZENIE POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII
W STASZOWIE
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Staszowie ogłasza
następujący zakres prac
przewidzianych do wykonania przez lekarzy weterynarii nie będących pracownikami
Inspekcji Weterynaryjnej w drodze wyznaczenia na 2015 rok tj:
( od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku) :
 badania rozpoznawcze u zwierząt na obszarze ośmiu gmin powiatu
staszowskiego ,
 badanie zwierząt umieszczanych na rynku ,przeznaczonych do wywozu oraz
wystawiania świadectw zdrowia na obszarze ośmiu gmin powiatu
staszowskiego,
 sprawowanie nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych ,w tym badania
przedubojowego i poubojowego ,oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem
przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju:
-Zakład Uboju i Produkcji Wędlin Teresa Gajek ,ul. Wola Wiśniowska 83c,
28-200 Staszów, gm.Staszów
- Zakład Uboju Zwierząt Rzeźnych i Produkcji Wędlin ,Barbara Adaś
Sichów Duży 12a,28-236 Rytwiany ,gm.Rytwiany .
 badanie mięsa zwierząt łownych, na terenie powiatu staszowskiego,
 badanie mięsa zwierząt rzeźnych przeznaczonych na użytek własny ,
na terenie powiatu staszowskiego,
 badanie laboratoryjne mięsa na obecność włośni:
-Pracownia Terenowa Diagnostyki Włośni Nr 10
(Zakład Uboju i Produkcji Wędlin Teresa Gajek ,ul. Wola Wiśniowska 83c,
28-200 Staszów, gmina Staszów)
-Pracownia Terenowa Diagnostyki Włośni Nr 20
(Zakład Uboju Zwierząt Rzeźnych i Produkcji Wędlin ,Barbara Adaś
Sichów Duży 12a,28-236 Rytwiany ,gm.Rytwiany ).
Osobom zainteresowanym wyznaczeniem w wymienionym wyżej zakresie
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Staszowie udostępni formularze wniosków o
wyznaczenie stanowiących załącznik do Instrukcji Świętokrzyskiego Wojewódzkiego
Lekarza Weterynarii z dnia 15 grudnia 2011 roku w sprawie wyznaczania na czas
określony lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji do niektórych
czynności ,o których mowa w art.16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji
Weterynaryjnej.
Wypełnione wnioski wraz z dołączonymi załącznikami według specyfikacji
umieszczonej na formularzu w postaci kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem
należy złożyć w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Staszowie w
nieprzekraczalnym terminie –do dnia 15 grudnia 2014 roku.
Wnioski niekompletne pozostaną bez rozpatrzenia .
Rozpatrywanie wniosków będzie się odbywało komisyjnie.
Ocena złożonych wniosków będzie gotowa na dzień 23 grudnia 2014r.
Lekarzom weterynarii wnioskującym o wyznaczenie przysługuje po rozpatrzeniu
wniosku wgląd w jego ocenę.
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