
Sporządził RM 

I POSIEDZENIE RADY LUBELSKIEJ IZBY LEKARSKO-WETERYNARYJNEJ V 

KADENCJI W DNIU 17.04.2009 R. 

Zebranych przywitał Prezes Tomasz Górski. Gratulując wybranym członkom władz samorządu 
wspomniał, że jest to nie tylko zaszczyt, ale i obowiązek. Witając gości i nowych członków Rady 
zaproponował rozszerzenia porządku obrad o różne sprawy bieżące. Następnie, podsumowując V 
Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy, stwierdził, że frekwencja była dobra, ale zastanawiający jest brak 
dyskusji. W powietrzu zawisło pytanie: czy jest tak dobrze, czy tak źle? Kolejnym mankamentem 
Zjazdu, na temat którego wywiązała się dyskusja, był brak przedstawicieli miasta Lublina.  

Remigiusz Gotner opowiedział o swoich sukcesach i porażkach w poprzedniej Radzie.  
Prezes w dalszym ciągu swojego wystąpienia sformułował, według niego jedną z 

najważniejszych przesłanek działania samorządu, zamykającą się w stwierdzeniu aby jak najwięcej 
środków ze składek „wracało w teren” w postaci szkoleń, zjazdów, spotkań integracyjnych przy 
jednoczesnych oszczędnościach. Te ostatnie już się rozpoczęły wziąwszy pod uwagę mniejszy ze 
względu na ilość delegatów Zjazd, zmniejszoną ilość członków Rady.  

Odnosząc się do struktury władz Izby zaproponował, aby Prezydium Rady składało się z 6 
osób. Postulował również powołanie czterech komisji: lekarzy wolnej praktyki, lekarzy inspekcji,  ds. 
szkoleń, ds. farmacji. Propozycje przyjęto jednogłośnie. 

Głos zabrał Przewodniczący Zarządu Kasy Pośmiertnej Juliusz Wesołowski. Poinformował o 
działalności Kasy, stwierdził, że aby stać się pełnoprawnym członkiem oprócz złożenia deklaracji 
należy opłacić wpisowe. Zaproponował Jacka Andrychiewicza  na sekretarza w Zarządzie Kasy. Rada 
propozycję zaakceptowała.  

Następnie odbyły się wybory do organów Rady.  
Z kolei Prezes przedstawił plan kadencyjny pracy Rady. Znalazły się w nim m.in.: zmiana 

regulaminu pracy Rady, zjazd szkoleniowo-integracyjny lekarzy weterynarii, sprawa archiwizacji 
dokumentów Izby, opracowanie sztandaru Izby, uregulowanie problemu dłużników, rozwiązanie 
problemu członków z którymi nie ma kontaktu, uregulowanie typowania lekarzy do medalu Izby, 
integracja w ramach spotkań w PIW, WIW, ZHW, PIB-PIW, BIOWET, sprawy reprezentacji naszej 
Izby, regularne wydawanie Biuletynu, ustosunkowywanie się do spraw ważnych dla naszego 
środowiska, działalność komisji Rady, zasady kontroli ZLZ, komputerowa księgowość, zakup sprzętu 
biurowego w miejsce już zdekapitalizowanego 

Ryszard Reszkowski, Redaktor Naczelny Biuletynu naświetlił różne, w tym finansowe, 
problemy wydawania Biuletynu. 

Anna Pawlak, przedstawicielka Allianz Polska poinformowała o propozycjach ubezpieczenia 
lekarzy weterynarii. Odpowiadając na pytanie Iwony Taszkun stwierdziła, że odszkodowania z różnych 
polis nie znoszą się wzajemnie i z każdej z nich przysługuje odszkodowanie, np. jeśli lekarz 
weterynarii ubezpieczony jest także przez pracodawcę. 

Przyjęto jednogłośnie plan kadencyjny i ogłoszono wyniki wyborów do organów Rady. Zostaną 
zamieszczone na stałej stronie dotyczącej organów Rady. 

W kolejnym punkcie Rada podjęła uchwały dotyczące: 
-  nadania praw wykonywania zawodu. 
-  wpisu zmian do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt, 
-  skreślenia zakładów leczniczych z ewidencji LILW, 
-  wpisania do rejestru członków LIL -W z powodu przeniesienia z innych izb, 
-  skreślenia z listy członków LIL -W z powodu przeniesienia do innych izb, 
- wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia utraty prawa wykonywania zawodu i 

skreślenia z rejestru członków Izby. 
Rozpatrzono pozytywnie podanie Jolanty Słomianowskiej – projektantki medalu Izby w 

sprawie przyznania większej liczby medali, niż wynikająca z prawa autorskiego. 
Wolne wnioski dotyczyły lokalnych spraw związanych z kontrolami ZLZ, aktualizacją cenników 

wyznaczeń, pomocy chor emu koledze oraz spraw wydawanych świadectw zdrowia. Na tym obrady 
zakończono. 

 


