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XXVI Zjazdu Sp rawozdawczego
Lekarzy Weterynarii P6lnocno -'Wschodniej Izby Lekarsko - Weterynaryjnej

w Poroslach k/Bialegostoku

z dnia 27 czerwca2020 r.

w sprawie ustalenia Regulaminu organizacji i trybu dzialania Rady P6lnocno-
Wschodniej Izby Lekarsko - Weterynaryjnej

Na podstawie art. 27 pkt 4 ustawy z dnia 21.12.1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii
i izbach lekarsko weterynaryjnych (D2.U.2019.1140 tj.) uchwala sig co nastgpuje:
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Ustala sig regulamin organizacji i trybu dzialania Rady P6tnocno - Wschodniej lzby

Lekarsko - Weterynaryjnej, stanowi4cy zalqcznik do niniejszej uchwaly.
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Traci moc uchwala nr 9lXYIU20l0 Zjazdtr Sprawozdawczego Lekarzy Weterynarii

P6lnocno-Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Bialymstoku z dnia 15 maja 2010

roku w sprawie organizacji Rady P6lnocno-Wschodniej Izby Lekarsko - Weterynaryjnej.

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjgcia.

PREZYDIUM ZJAZDU:
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Z astgpca Pr2ewodniclqcego.............................:



Zal4cznik Nr I
do uchwaly Nr 8D(XVI12020

XXVI Sprawozdawczego Zjazdu
Lekarzy Weterynari i PWL W

zdnia2T czerwca2020r.

Regulamin organizacji i trybu dzialania
Rady P6lnocno - Wschodniej Izby Lekarsko - Weterynaryjnej
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Ufite w regulaminie okreSlenia oznaczajq:
1. Ustawa- ustawg z dnia 21.I2.I990r o zawodzie lekarua weterynarii i izbach

lekarsko - weterynaryjnych ;

2. lzba- P6lnocno - Wschodnia lzba Lekarsko-Weterynaryjna;
3. Rada - Radg P6lnocno - Wschodniejlzby Lekarsko-Weterynaryjnej;
4. Prerydium - Prezydium Rady Polnocno - Wschodniej lzby Lekarsko-Weterynaryjnej;
5. Prezes - Prezesa Rady P6lnocno - Wschodniej lzby Lekarsko-Weterynaryjnej;
6. Wiceprezes - Wiceprezesa Rady P6lnocno - Wschodniej lzby Lekarsko-

Weterynaryjnej;
7. Regulamin wyborr6w - Regulamin wybor6w do organ6w izb lekarsko

weterynaryjnych oraz trybu odwolywania czlonk6w tych organ6w - stanowiqcy
zalqcznik do uchwaly Nr 88l20l6lYl Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z
pl2niejsrymi zmianami.

8. Przewodnicz4cy - przewodniczqcego posiedzenia Rady P6lnocno - Wschodniej lzby
Lekarsko-Weterynaryj nej lub Prezydium;

9. Ziazd- Zjazd Lekarry Weterynarii P6lnocno -Wschodniej lzby Lekarsko
Weterynaryjnej;

10. Regulamin - niniejszy regulamin.

Rada wykonuje obowi4zki wynikajqce z
Lekarzy Weterynarii oraz uchwal Zjazdu
wykonawczego j akim jest Prezydium.

i.
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ustaw, rczporzqdzef, uchwal Krajowego Zjazdu
w drodze dzialafi wlasnych lub swojego organu
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J.

Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady zwoluje nowo wybrany Prezes w terminie
do 30 dni od dnia wyboru.
Posiedzenie to odbywa sig w obecnoSci co najmniej 2/3 og6lnej liczby czlonk6w
Rady.
UstgpujEca Rada reprezentowana przez Prezesa, Sekretarza i Skarbnika obowi4zana
jest przekazad protok6larnie stan spraw, maj4tek ruchomy oraz nieruchomy Izby,
dokumentacjq zwiqzanq, z dzia\alnoSci4 Izby nowo wybranej Radzie reprezentowanej
przez Prezesa, Sekretarza Skarbnika w terminie jednego miesiEca od dnia wybrania
nowej Rady.



$4

1. Rada dokonuje wyboru Prezydium na pierwszym posiedzeniu, a najp62niej na drugim
posiedzeniu dokonuje podzialu czynnoSci migdzy czlonk6w Prezydium
bezwzglgdnq wigkszoSciq glos6w zgodnie z $34 Regulaminu wybor6w.

2. Prezydium sklada sig z: Prezesa, dw6ch Wiceprezes6w, Sekretarza, Skarbnika, oraz
czlonk6w Prezydium, kt6rych iloSci okresla uchwala Rady.

3. Prezydium dziala w imieniu Rady migdzry jej posiedzeniami plenarnymi w zakresie
okreSlonym jej uchwatq.

4. Posiedzenia Prezydium odbywaj4 sig w razie potrzeby, nie rzadziejjednak niZ raz na
kwartal.

5. W posiedzeniach Prezydium mog4 uczestniczyd osoby, o kt6rych umowa w art. 30
Ustawy.

6. Z posiedzenia Prezydium sporzEdza sig protok6l, kt6ry podpisuj4: Przewodnicz4cy
obrad, sekretarz lub wyznaczony przezPrezydium czlonek Prezydium.
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1. Dla realizacji swoich zadaf, Rada moZe powolai w formie uchwaly stale komisje
tematyczne.

2. Rada na wniosek komisji moZe powotywad stale lub doraLne zespoly problemowe.
3. Rada powoluje w glosowaniu jawnym, zwykl4 wigkszoSci4 glos6w przewodniczqcych

komisji spoSr6d czlonk6w Rady.
4. Czlonkami komisji stalych lub doraznych zespol6w nie musz4 byi czlonkowie

organ6w Izby.
5. Rada w formie uchwaly w glosowaniu jawnym zvryUJE wigkszoSci4 glos6w

zatwierdza sktady komisji i zespol6w oraz regulaminy ich dzialartia.
6. Przewodniczqcy komisji maj4 obowi4zek sktadania wniosk6w o skreslenie z listy

czlonk6w komisji os6b, kt6re nie uczestniczq w pracach komisji, na zasadach
okreSlonych w ich regulaminach.

7. Przewodniczqcy komisji przedstawiaj4 Radzie sprawozdania z dzialalnoSci komisji na
posiedzeniu Rady poprzedzajqcym Zjazd.
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1. Rada odbywa swoje posiedzenie w miarg potrzeb, nie rzadziejjednak niz jeden raz na
kwartal.

2. Posiedzenie Rady zwolywane jestprzezPrezesa lub na Zqdanie l13 czlonkow Rady.
3. Rada podejmuje uchwaly zv,ryklE wigkszoSciE glos6w w obecnoSci co najmniej

polowy liczby czlonk6w. W razie r6wnoSci glos6w rozstrzaga glos przewodnicz4cego
posiedzenia.

4. Rada w trybie przewidzianym do podejmowania uchwal moZe podejmowad:
- stanowiska- zawierajqce oSwiadczenia w okreslonej sprawie
- apele - zawierajEce wezwania do okreSlonego zachowania sig, podjgcia inicjatywy
lub zadania.



1.
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Zwoluiqc posiedzenie Rady przesyla sig jego uczestnikom zawiadomienia co najmniej
na 7 dni przedjego terminem, listem poleconym z zastrzeaeniem $ 7 pkt 2 oraz g8l
pkt 4 Regulaminv przy czym o pierwszym posiedzeniu nowo wybranej Rady
zawiadomienie przesyla sig co najmniej na 14 dni przed jego terminem.
Zawiadomienie mohe byi przeslane pocztq elektronicznq, jeaeli czlonek Rady
uprzednio wyrazil na to pisemn4 zgodg, podaj4c adres, na kt6ry zawiadomienie
powinno byd wyslane.
W zawiadomieniu o posiedzeniu Rady nalezy wskazai termin i miejsce posiedzenia
or az przewidywany porz4dek posiedzenia.
W posiedzeniach Rady mog4 uczestniczy6 osoby, o kt6rych mowa w art. 30 Ustawy
oraz goScie zaproszeni przez Prezydium lub Prezesa.
Posiedzeniom Rady przewodniczy Prezes bqdL wyznaczony przez niego wiceprezes,
albo inny czlonek Prezydium.
Posiedzenia Rady ka2dorazowo rozpoczynaprzyjgcie porz4dku obrad. Proponowane
zmiany porz4dku obrad wnioskowane przez czlonk6w Rady, s4 przyjmowane lub
odrzucone przez Radg w glosowaniu zwyklqwigkszoSci4 glos6w.
Przewodniczqcy nadzoruje przebieg posiedzenia zgodnie z obowiQzujqcym
porz4dkiem obrad.
Omawianie ka2dego punktu porz4dku obrad rozpoczyta sprawozdawca tematu,
ktorym jest luqyznaczony czlonek Rady. Po wyst4pieniu wprowadzaj4cym
przewodniczqcy oglaszarozpoczgcie dyskusji, a zgloszonym do udzialu w niej tdziela
glosu.
Podejmowanie uchwal w glosowaniu jawnym przebiega w spos6b nastgpuj4cy: w
glosowaniu jawnym przewodniczqcy wzywa do podniesienia rgki przez uczestnik6w
posiedzenia w nastgpuj4cej kolejnoSci: ,,2a", ,,przeciw"," wstrzymuj4cych sig", a
nastgpnie o glasza wynik glo sowania b ez zbgdnej zwloki.
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1. Z posiedzenia Rady sporzqdza sig protok6l, kt6ry podpisuj4: przewodniczqcy obrad,
sekretarz lub zastgpuj4cy go czlonek.

2. Protok6l, o kt6rym mowa w $ 8 pkt I Regulaminu powinien byd udostgpniony
czlonkom Rady przed jej nastgpnym posiedzeniem i uwaZa sig go zaprzyjgty, jeaeli
nikt z czlonk6w Rady nie zglosi do niego poprawek na tym posiedzeniu przed
przyj gciem porz4dku obrad.
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1. W czasie wprowadzenia stanu zagrolenia epidemicznego lub stanu epidemii,
o kt6rych mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczanit
zakahen i chor6b zakainych u ludzi (Dz. U. 22019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r.
poz. 284, 322, 37 4 i 5 67),j ak r6wnieZ wprowadzenia stanu nadzwy czajnego :

a. posiedzenia Rady oruz Prezydium mog4 odbywa6 sig przy wykorzystaniu
Srodk6w bezpoSredniego porozumiewania sig na odlegtoSi, lub

b. uchwaly Rady oraz Prezydium mogE by6 podejmowane w trybie glosowania
pisemnego.

3.

4,

5.

6.

7.

8.

9.



Decyzjg w przedmiocie przeprowadzenia posiedzenia przy wykorzystaniu Srodk6w
bezpoSredniego porozumiewania sig na odlegloSd lub podjgcia uchwal w trybie
glo sowania pi semne go ktzdor azowo podej muj e Prezes.
Uchwaly w sprawach indywidualnych podejmowane w trybie okreslonym w $9 pkt 1

ppkt a. Regulaminu podpisywane s4 przez Prezesa oraz Sekretarza z adnotacjq
wskazuj4c4 na ilo56 os6b glosuj EcE za albo przeciw uchwale albo wstrzymuj4cych sig.
Uzupelnienie podpis6w pozostalych glosujqcych czlonk6w Rady nastgpuje po
uchyleniu stanu, o kt6rym mowa w $9 pkt 1 Regulaminu, w terminie nie po2niej niZ
45 dni.
Posiedzenia Rady oruzPrezydium w czasie wprowadzenia stanu, o kt6rym mowa $9
pkt I Regulaminu, zwolywane sq wyl4cznie poprzez przeslanie zawiadomienia drog4
elektronicznq, na wskazany przez czlonk6w tych organ6w adresy e-mail, przy czym
wyslanie zawiadomienia odbywa sig z opcjE hqdania potwierdzenia otrzymanra
wiadomoSci, z zastrzezeniem $9 pkt 5 Regulaminu.
Dopuszcza sig - w drodze wyj4tku - zwolanie posiedzenia Rady oraz Prezydium w
formie telefonicznej, udokumentowanej pisemn4 notatk4 sluzbow4 pracownika biura
Izby, w sytuacji braku mo2liwoSci technicznych zawiadomienia w trybie wskazanym
w $9 pkt 4 Regulaminu.
Uchwaly Rady oraz Prezydium mogq by6 podjgte, jeheli wszyscy czlonkowie organu
zostali prawidlowo zawiadomieni o posiedzeniu organu albo glosowaniu na piSmie
albo przy wykorzystaniu Srodk6w bezpoSredniego porozumiewania sig na odlegloSi.
Uchwala mohe byd r6wnie2 wynikiem glos6w czgsciowo oddanych na posiedzeniu,
czgSciowo na piSmie lub przy wykorzystaniu Srodk6w bezpoSredniego
porozumiewania sig na odlegloS6.
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1. Rada ocenia stan wykonania uchwal Zjazdu.
2. Rada prowadzi dzialalnoS6 w ramach rocznego budzetu uchwalonego przezZjazd.
3. Uchwalenie projektu bud2etu na dany rok powinno nast4pi6 do dnia 28 lutego tego

roku.
4. Do czasu uchwalenia bud2etu na dany rok, Rada dziala na podstawie projektu budzetu

(prowizorium).
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Postanowienie dotyczqce zwolywania posiedzeri Rady, procedowania na nich, a takke w
zakresie wymog6w dotycz4cych protokol6w stosuje sig odpowiednio do Prezydium.
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Prezes Rady :

l) kieruje pracami Rady i reprezentuje j4 na zewn1trz;
2) kieruje pracami Prezydium;
3) podejmuje decyzje o w przedmiocie przeprowadzenia posiedzeniaprzry wykorzystaniu

Srodk6w bezpoSredniego porozumiewania sig na odlegtoS6 lub podjgcia uchwal w
trybie glosowania pisemnego;

2.

3.

4.

5.

6,



4) przydziela sprawy do za\atwienia czlonkom Prezydium oraz Przewodniczqcym
komisji problemowych, kt6re wykraczajE poza zakres powierzonych im kompetencji
w ramach pelnionych funkcji;

5) organizuje i nadzoruje dzialalnoSi lzby, wydaj4c w tym celu odpowiednie
zarzqdzenia;

6) zatwierdzaprojekty porz4dku obrad posiedzeri Prezydium i Rady;
7) podpisuje i nadzoruje korespondencjg urzgdow4;
8) jest przelohonym pracownik6w, w tym bezpoSrednim dla dyrektora biura, gl6wnego

ksiggowego, radcy prawnego;
9) w imieniu pracodawcy nawiqzuj e i rozwi4zuje umowy o pracg;
l0)podpisuje wsp6lnie z seh'retarzem lub wiceprezesem uchwaly Rady lub Prezydium

podejmowane w zakresie nie wymagaj4cym stosowania przepis6w kodeksu
postgpowania administracyjnego odnosz4cych sig do decyzji administracyjnych, o
kt6rych mowa w art.7 ust.l Ustawy.
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1. Prezes mohe samodzielnie dysponowai Srodkami finansowymi lzby w sprawach
czynnoSci zwyklego zarzqdu.

2. Izbgreprezentuje nazewnqtrzPrezes i skladawjej imieniuoSwiadczeniawoli.
3. Skladanie oSwiadczenia woli i podpisywanie dokument6w dotycz1cych zobowiqzan

maj4tkowych Izby wymaga wsp6ldzialaniaPrezesa lub Wiceprezesa oraz Skarbnika
lub Sekretarza Rady.
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Wiceprezesi s4 zastgpcami Prezesa w ustalony m przez Prezydium zakresie.
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1. Sekretarz Rady nadzoruje wykonanie uchwal Rady i jej Prezydium.
2. Do jego obowi4zk6w naleiry ponadto:

1) nadzorowanie i czuwanie nad sprawozdawczoSci4 Rady i Prezydium,
2) redagowanie protokollw zposiedzeri Rady i Prezydium,
3) opracowywanie projekt6w uchwal Rady i Prezydium,
4) analizowanie skarg i wniosk6w oraz odwolari od uchwal Rady.
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1. Skarbnik Rady odpowiada za gospodarkg finansow4, ir w szczeg6lnoSci:
l) przygotowuje projekt preliminarza budZetowego,
2) opracowuje odpowiednie analiry i sprawozdania z wykonania budzetu oraz

referuje je na posiedzeniu Rady i Prezydium,
3) nadzoruje ksiggowoSd, rachunkowoSd i sprawozdawczoS6 finansow4 Izby,
4) wykonuje czynnoSci zwiqzane z bieZqcym zaruqdzariem majqtkiem Izby i

odpowiada za finansowanie jej dzialalnoSci,
5) kieruje egzekwowaniem wierzytelnoSci (skladki czlonkowskie), zglasza

wnioski o ich umorzenie.
2. Skarbnik, w razie potrzeby, moze zasiggal opinii biegtych i rzeczoznawc6w w

zakresie gospodarki fi nansowej .


