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P6lnocrro - vvschodniej Izby Lekarsko - \veterynaryjnej
vrz Biat5rrnstoku z dnia I"5 rnaja 2OlOr,

w sprawie wysokoSci skladki czlonkowskiej

Na podstawie art. 27 pkt. 2 i pkt. 8 ustawy z dnia 21.12.1990r, o zawodzie lekarua
weterynarii iizbach lekarsko weterynaryjnych (Dz. IJ. 22009r., Nr 93, poz.767 tj.);
uchwala sig co nastEpuje:

$1

WysokoS6 skladki czlonkowskiej dla lekarzy weterynarii wpisanych do rejestru
czlonk6w P6lnocno-Wschodniej lzby Lekarsko-Weterynaryjnej wynosi 45,00 zl
(czterdziesci pig6 zloty ch 00i I 00) miesiqczni e, z zastrzezeniem ust. 2.

Pierwsza skladka czlonkowska naliczana za pierwszy miesiqc po wpisaniu lekarza
weterynarii do rejestru czlonk6w P6lnocno-Wschodniej lzby Lekarsko-
Weterynaryjnej wynosi 150,00 zl ( sto piEddziesiqt zNotych00/100).

Przepisu $l ust. 2 nie stosuje sig do lekaruy weterynarii,kt6rzy przed dokonaniem
wpisu do rejestru czlonk6w P6lnocno-Wschodniej Izby Lekarsko - Weterynaryjnej
byli czlonkami innej okrggowej izby lekarsko - weterynaryjnej.
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$2

WysokoS6 skladki czlonkowskiej dla lekarzy weterynarii nie wykonuj4cych czynnie
zawodu lekarza weterynarii i nie osi4gaj4cych dochodu z innego t1rtrilu, przy
zachowaniu czlonkowstwa w lzbie, wynosi 50% stawki okreSlonej w $1 ust. 1

niniejszej uchwaly.

Skladka czlonkowska w wysokoSci, o kt6rej mowa w $2 ust. 1 niniejszej uchwaly, jest
naliczana od nastgpnego miesiqca, po miesi4cu w kt6rym lekarz weterynarii zloTyl
lzbie pisemny wniosek o obnizenie skladki czlonkowskiej oraz naleaycie
udokumentowal okolicznoSci nie wykonywania czynnego zawodu lekarza weterynarii
i nie osi4gania dochodu z innego tytulu.

WysokoSd skladki cztronkowskiej okreSlonej w g2 ust.l obowi4Tuje do czasu podjEcia
przezlekarza weterynarii czynnego wykonywania zawodu lekarza weterynarii lub do
czasu uzyskania dochodu z innego tytulu.

Lekarz weterynarii oplacaj4cy skladkq czlonkowskqw wysokoSci okreSlonej w $2 ust.
1 niniejszej uchwaly zobowiqzany jest do pisemnego informowania Rady P6lnocno-
Wschodniej lzby Lekarsko - Weterynaryjnej o okolicznoSciach, o kt6rych mowa w $2
ust.2 niniejszej uchwaly nierzadziej niz razrLatrzy miesiqce.

W przypadku naruszeniaprzezlekarzaweterynarii obowi4Tku, o kt6rym mowa w $2
ust. 4 niniejszej uchwaly, Rada P6lnocno-Wschodniej Izby Lekarsko - Weterynaryjnej
mohe podj46 uchwalE o podwyZszeniu lekarzowi weterynarii skladki czlonkowskiej do
wysokoSci okreSlonej w $l ust. 1 niniejszej uchwaly.
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Lekarue weterynarii bEd4cy emerytami lub rencistami, kt6rzy nie osi4gaj4 dochodu
innego arizeli wynikaj4cego ze Swiadczeri z ubezpieczenia spolecznego, po
uprzednim pisemnym powiadomieniu Rady P6lnocno - Wschodniej lzby Lekarsko-
Weterynaryjnej, zachowujq czlonkostwo w Izbie bez obowi4zku oplacania skladki
czlonkowskiej.
Obowi4zek oplacania skladki czlonkowskiej ustaje od nastEpnego miesiqca, po
miesi4cu w kt6rym lekarzweterynarii, bEdqcy emerytem lub rencistq z\ofrN Radzie
P6lnocno - Wschodn iej lzby Lekarsko-Weterynaryj nej pi semne powi adomienie.

$4

Sktadkg czlonkowsk4 czlonkowie Izby obowiqzani sq oplaca6 regularnie, co miesiqc,
nqp62niej do ostatniego dnia miesi4ca, w kt6rym skladka czlonkowska zostala naliczona.

$s

Rada P6lnocno - Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej lub jej Prezydium, moLe
zwolni6 czlonka lzby od obowi4Tku oplacania sktadki czlonkowskiej na jego
uzasadniony wniosek.
Wniosek czlonka lzby, o kt6rym mowa w $ 5 ust.l niniejszej uchwaly, musi by6
zlohony w formie pisemnej.

Do postqpowaf w sprawie
Wschodniej Izby Lekarsko -

$6

wpisu lekarza weterynarii do rejestru P6lnocno-
Weterynaryjnych wszczgtych przed dniem wejScia niniejszej

uchwaly w Zycie stosuje siE isy uchwaiy nr 61X12002 X Okrggowego Zjazdt Lekarzy
Weterynarii P6lnocno-W ie.i lzby Lekarsko - Weterynaryjnej w Bialymstoku z dnia20
kwietnia 2002 roku w sprawie wysokoSci skladki czlonkowskiq oraz uchwaly m 6lXllll2006
XIII OkrEgowego Zlazdu wczego Lekarzy Weterynarii P6lnocno - Wschodniej
Izby Lekarsko - Weterynaryj j w Bialymstoku z dnia25 marca 2006 roku.
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Traci moc uchwala nr X Okrqgowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii P6lnocno-
Wschodniej lzby Lekarsko - eterynaryjnej w Bialymstoku z dnia 20 kwietnia 2002 roku w
sprawie wysokoSci skladki

Weterynarii P6lnocno * Wschodniej Izby Lekarsko - Weterynaryjnej w Bialymstoku z dnia

25 marca 2006 roku.

se

Uchwala wchodzi w Zycie z dniem I czerwca 2010 roku.
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