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Gtapigremu Inspektoratovri Weterynarii w
Kuźnicy Białoetockiej

Nę pdrffi atr; 1"1 ust. 2 uetawy z dnia 27 sierpnia 2oo9 r. o finansach
pnbliea4leb (Bz. U. Nr 157, poz, L24o z p6żn. zm.) w zvińryL<u z art. 105 ust.
3 ustarny z d;ria t? sterpnia 2oo9 r. przepisy wprowadzające ustawę o
finąnsach pubłiczrtych (Dz. U. Nr I57, poz. L24L z póżn. zn.| zarz'ądza się,
co nasĘpuje:
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Nadaje się stetut Granicznemu Inspktoratowi Weterynarii w Kuźnicy
Białostockiej' który starrowi zalącrnik do rarządrnnia.

zavądrenie wchodzi w Ęcie z dniem l. lipca 201o r.
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Załączrik do zarządzenia nr 12 l 2olo
Głównego I-ekar za Weterynarii
z dnia29 czerwca2OlO r.

STATUT
GRANICZNEGO INSPEKTORATU WETERYNARII

w Kuźnicy BiałostockĘ

s 1. Graniczny Inspektorat Weterynarii w Kuźnicy Białostockiej dziaŁa na
podstawie niniejszego Statutu oraz powszechnie obowiryujących przepisów
prawa' a w szczególności:

1) ustawy z dnia 29 sĘcznia 2oo4r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U.
z 2oo7r. Nr 12 L, poz. 842 z póin. zm.);

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2OO9 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr
I57, poz. I24o z pożn. zm.);

3) ustawy z dnia 23 sĘcznia 2oo9 r. o wojewodzie i administracji
rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 z póżn. zn.);

4) rozporządzenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
25 sierpnia 2oo4 r. w sprawie terytorialnego zakresu dziaŁania oraz
siedzib powiatowych i granicznychlekarzy weterynańi (Dz. TJ. z 2oo4 r.
Nr  200,  poz .2057) ;

5) zarządzenia Nr 1 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 marca
2olo r. w sprawie organizacji wojewódzkich, powiatowych i
granicznych inspektoratów weterynańi (Dz. Urz. MRiRW, Nr 3, poz. 3.\.

S 2. Iiekroć w Statucie jest mowa o:
1) Granicznym Lekarzu Weterynarii naleĘ przez to rozumieć

Gr aniczne go Leka rza W eterynarii w Kuźnicy B iało stockiej ;
2) Zastępcy - naleĘ przez to rozumieć Zastępcę Granicznego Lekarza

Weterynarii w Kuźnicy Białostockiej ;
3) Inspektoracie nileĘ ptzez to rozumieĆ Graniczny Inspektorat

Weterynarii w Kużnicy Białostockiej ;
4) nieobecności - naleĘ przez to rozumieć nieobecnoŚć spowodowaną

urlopem, delegacj4, nvoInieniem lekarskim lub innym zdarzeniem
uniemozliwiającym kierowanie Inspektoratem.

s 3. 1. Siedzibą Inspektoratu jest Kużnica (dawnej KuźnicaBiałostocka).
2. obszarem działania Inspektoratu jest przejŚcie graniczne drogowe Kuźnica
Białostocka.

s 4. 1. Inspektorat prowadzi działalnoŚć w formie jednostki budzetowej
w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2OO9 r. o finansach
publicznych.
2. Graniczny Lekarz Weterynarii jest dysponentem trzeciego stopnia w
zakresie wykonywania budzetu państwa.

s 5. 1 . Dział'alnością Inspektoratu kieruje Graniczny Lekarz Weterynarii.
2. Graniczny Lekarz Weterynarii wykonuje swoje zadania przy pomocy
Zastępcy oraz Inspektoratu.



3. Zaktes zadań Zastępcy okreŚla regulamin Inspektoratu.
4. Zadania Granicznego l.ekarza Weterynarii w czasie jego nieobecności lub
w ptzypadku nieobsadzenia stanowiska reali zvje Zastępca.
5. W razie nieobecności lub nieobsadzenia stanowiska Granicznego Lekasza
Weterynańi i Zastępcy, zadania Granicznego I.ękarza wykonuje pisemnie
upoważniony ptzez Granicznego I.ekarza Weterynarii starsz,y inspektor
weterynaryj ny lub inspektor weterynaryjny.

$ 6. Inspektorat zapewnia realizację zadań Granicznego |.ekasza Weterynarii
określonych w ustawie o Inspekcji Weterynaryjnej, ustawie o weter5maryjnej
kontroli granicznej oraz w przepisach odrębnych.

s 7. W skład Inspektoratu wchodzą następdące komórki organizacyjne:
1) zespół do spraw weter5maryjnej kontroli granicznej;
2) zespół do spraw finansowo - księgowych i administracyjnych;
3) samodzielne stanowisko do spraw obsługi prawnej.


