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193A/I/17

Rady Północno - Wschodniej Izby Lekarsko_Weterynaryjnej
w Porosłach k/Białegostoku
z dnia l0lutego 2017 r.
w sprawie powołania KapituĘ Medalu Honorowego Północno_Wschodniej
Izby Lekarsko_Weterynaryjnej w Porosłach k/Białegostoku

napodstawieart.29pktlwzw.zart.l}ust. lpkt3i4ustawyzdnia2lgrudnia1990roku
o zavłodzielękarua weterynarii lekarsko-weterynaryjnych (Dz. IJ. z2016.1479 tj.) postanawia
się co następuje:

$r

l.
2.

3.
4.

Powołuje się Kapitułę Medalu Honorowego Północno-Wschodniej lzby LekarskoWeterynaryjnej w Porosłach/k Białegostoku, zwaną dalej Kapitułą.
W skład Kapituły wchodzą, zzasttzeŻeniem ust. 3, członkowie w osobach:
a. Sławomir Mioduszewski;
b. Emilian Kudyba;
c. Marian Czerski;
d. Katarzyna Łuniewska -Kopacz;
e. Andrzej Czerniawski;
W skład Kapituły wchodzi ponadto osoba aktualnie piastująca stanowisko Prezesa
Rady Północno-Wschodniej Izby Lekarsko _ Weterynaryj nej .
W ramach kapituły wyłania się:
a. Kanclerza;

b.

Sekretarza.

5. Przewodnictwo Kapituły sprawuje Kanclerz.
6. Do obowiązków Kanclerza na|eŻy, w szczególności zwoływanie posiedzeń
i przewodniczenie posiedzeniom Kapituły, prowadzenie bieżących spraw pomiędzy
7.
8.

posiedzeniami plenamymi Kapituły.
Do zadań Sekretarza naleŻy w szczególności obsługa techniczna posiedzeń Kapituły.
Kapituła obraduje na posiedzeniach zwołanych przezKanclerza.
$2

l.

Zadaniem Kapituły jest:

a. opracowanie wzoru Medalu Honorowego

b.

Północno-Wschodniej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej w Porosłach/k Białegostoku, zvvanego dalej
,,Medalem" oraz przedstawienie go Radzie Północno-Wschodniej lzby
Lekarsko-Weterynaryjnej do zatwi erdzenia;
typowanie osób do uhohorowania Medalem.

2.

c.

przyznawanie Medalu.
Medal moŻebyć, przyznany osobom:

a. za zasługi w

zakresie tworzenia Północno-Wschodniej

Weterynaryjnej,

b. za wybitny wkład w rozwój

Północno-Wschodniej

lzby

Lekarsko-

lzby

Lekarsko-

Weterynaryjnej.
W celu wytypowania właściwychosób do uhonorowania Medalem członkowie
Kapituły, mogą korzystać z dostępnych materiałów, w tym zasięgać informacji i opinii
osób spośród grona swoich członków.
4. Decyzje w Kapitule zapadają w formie uchwał, nvyl<łą większością głosów przy
obecności co najmniej połowy ogólnego składu osobowego Kapituły.
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1.

2.
3.

Kapituła jest powołana na czas nieokreślony.
Powołanie czŁonka Kapituły następuj e dożywotnio.
odwołanie człotka ze składu Kapituły następuje na podstawie uchwały Rady
Północno-Wschodniej lzby Lekarsko-Weterynaryjnej w przypadku:
a.

rezy gnacji z człoŃostwa w Kapitule,

b.

wniosku Kapituły uzasadnionego waznymt przyczynami,
zgonu.

c.

$4

1. obsługę administracyjną Kapituły zapewniabiuro

Północno-Wschodniej Lekarsko-

Weterynaryjnej.

2. Koszty

związane z dziaŁa|nością Kapituły pokrywane sąz budzetu Północno-

Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.
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