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Komunikat Rady Północno-Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w BiaĘmstoku

Koleżanki i Koledzy.
Lekarze weterynarii wykonujący crynności z wyznaczenia powiatowe go . lekarza
weterynarii.

Na ostatnim posiedzeniu Rady Północno _ Wschodniej Izby Lekarsko - Weterynaryjnej, które
odbyło się w dniu 2 sierpnia 2071r.,jednym z punktów poiządku obrad po.urrur'y.ń wtrakcie
posiedzenia była sprawa narastających zaległości finansowy.h b.rdz.tu p'anstwa wobec |ekuzy
weterynarii wykonujących czynrtości z Wznaczenia powiatolvych Iikarzy weterynarii. Ń
naszym województwie zaległości finansowe wobec lekarzy sięgająponad 3 miesiąc. *rt..'.

Przyczynątakiej syuacji jest niewątpliwie,zmianaod 01.01 .2O11r. sposobu wynagrodzeniazate
czynności poprzez likwidację rachunków dochodów własnych powiatowych inspektoratów
weterynarii, na które wpływały nalezności od podmiotów' na ir"", któiych wykonywano
czynności urzędowe (np. badanie mięsa w rzeźniach). Powiatowy Lekarz Weterynarii mając
swobodny dostęp do rachunku dochodów własnych niezwłocznie regulował wynagrodrer'ia
wznaczonych lekarzY weterynarii. Reasumując, rachunki te były bezpośrednio otsługiwane i
nadzorowan e przez powiatowe inspektoraty weterynarii.

obecnie opłaty wnoszone ptzez podmioty są wpłacane bezpośrednio na konta, które są wjurysdykcji bezpośrednio Ministra Finansów, a wypłacanie wynagrodzeń odbywa się w ramach
uruchamianej rezerwy celowej, na której uruchomienie wpływa wiele złizonych sytuacji i
czynników.

Ustawa z dniaL7 sierpnia}OO9 r _ Przepisy rłprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.
U.09'157.124I) stanowi' Że z dnjem 31.12.2010 r. zostały łik*ido*un. * jednostkach
budzetowych wydzielone rachunki dochodów własnych, a wpłacane do tej pory na te rachunki
kwoty wpłacane są bezpośrednio do skarbu państwa i stanowią dochody u.'óz.tu państwa.

Wszelkie operacje finansowe wojewódzkich i powiatowych inspektoratów weterynarii odbywają
się za pomocą programu TREZOR i są obłożo ne bardzo dokładnymi proceduram i związanymi i
przepływem środków finansowych.

Powiatowi Lekarze Weterynarii na bieŻąco przekazują do Wojewódzkiego Inspektoratu
Weterynarii w Białymstoku informacje o aktualnej sy.tuacji finansowej i zalegŁościach
płatniczych w stosunku do Iekarzy weterynarii wykonujących czynności z wyznaczenia
powiatowego lekarza weterynarii. Podlaski Wojewódzki Lękarz Weterynarii pó zebraniu
informacji z powiatowych inspektoratów weterynarii przekazuje dane do Wojewody Podlaskiego
wnioskując o przekazanie konkretnych kwot narealizację bieżących zobowięail



Niestety, z powodu skomplikowanych i nie przystosowanych do realiów procedur' Minister
Finansów ptzekazujejedynie częŚc wnioskowanej kwoty' A więc przyczynązaburzenia

płynności finansowej, jaka obecnie występuje w powiato!\rych inspektoratach weterynarii, są
opóźnienia ze strony Ministerstwa Finansów Zwlązane z uruchamianiem środków na wydatki
finansowe z rezerry celowej' Należy równieŻ podkreślić, Że opoźnienia mogą takŻe wyntkać z
faktu nieterminowego regulowania naleŻności ptzez podmioty nadzorowane przez Inspekcję
Weterynaryjną.

Wojewoda Podlaski jest zapoznaty z aktualnymi problemami związanymi z przekazywaniem
należnych kwot dla lekarzy weterynarii.

Kolejnym problemem poruszanym na posiedzeniu Rady była kwestia braku środkow
finansowych będących w gestii powiatowych lekarzy weterynarii, które moŻna byłoby
przeznaczyć na obsługę czynności z Wznaczenia (zakup pepsyny' kwasu solnego, sprzętu,
druków itp.)'

Rada Północno - Wschodniej Izby Lekarsko - Weterynaryjnej ustaliła, Że zjej ramienia o
pov,ryŻszych sprawach zostanie powiadomiony Wojewoda Podlaski i Krajowa Rada Lekarsko-
Weterynaryjna z wnioskiem o podjęcie działan zmterzających do terminowego regulowania
wynagrodzenia lekarzy weterynarii za wykonywane czynności Zwznaczenia PLW"

Do wiadomości:
Kraj owa Rada Lekarsko-Weterynaryjta.
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