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UCHWAŁA NR XXII/  /2020
RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO

z dnia 23 stycznia 2020 r.

w sprawie: przyjęcia zadania z zakresu administarcji rządowej

Na podstawie art 12 pkt 8 a ustawy z dnia 5 czerwca . o samorządzie powiatowym (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.) w zw. z art. 30 ust. 1, 2, 4 i 4a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. 
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1541 z późn. 
zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 
 Przyjmuje się od Wojewody Wielkopolskiego do realizacji w stosunku do osób stawiających się do 
kwalifikacji wojskowej przed Powiatową Komisją Lekarską w Gnieźnie zadania z zakresu 
administracji rządowej, o których mowa w art. 30 ust. 1, 2, 4 i 4a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. 
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2. 
Szczegółowy zakres zadań, o których mowa w § 1, oraz warunki ich przyjęcia i realizacji określa 
się corocznie w porozumieniu zawieranym przez powiat gnieźnieński z Wojewodą Wielkopolskim.

§ 3. 
Traci moc uchwała nr VI/38/2019 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 28 lutego 2019 r. 
w sprawie przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej.

§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczacy Rady 
Powiatu

Dariusz Pilak
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Uzasadnienie do uchwały Nr XXII/  /2020

Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

z dnia 23 stycznia 2020 r.

Zgodnie z art. 30 ust. 1, 2, 4 i 4a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym 
obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej wojewodowie m.in. wypłacają wynagrodzenia za 
udział w pracach powiatowych komisji lekarskich członkom tych komisji, zlecają podmiotom 
leczniczym przeprowadzanie na potrzeby powiatowych i wojewódzkich komisji lekarskich 
badań specjalistycznych, w tym psychologicznych, oraz obserwacji szpitalnej osób stawiających 
się do kwalifikacji wojskowej, a w razie niemożności zlecenia przeprowadzania badań 
specjalistycznych lub badań psychologicznych podmiotom leczniczym wojewodowie mogą 
także zawierać umowy o przeprowadzanie takich badań przez lekarzy prowadzących 
indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie lub grupowe praktyki lekarskie oraz przez 
psychologów.

Powszechną praktyką jest przekazywanie wyżej opisanych zadań do realizacji powiatom, gdyż 
są one w stanie realizować je efektywniej.

Podjęcie uchwały nie wywoła bezpośrednich skutków finansowych. Koszty badań 
specjalistycznych i obserwacji szpitalnej, o których mowa wyżej, pokrywa się, zgodnie 
z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony 
Rzeczypospolitej Polskiej, z budżetu państwa, z części, którą dysponuje wojewoda.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym powiat 
może zawierać z organami administracji rządowej porozumienia w sprawie wykonywania zadań 
publicznych z zakresu administracji rządowej, przy czym zawarcie takiego porozumienia musi 
zostać poprzedzone podjęciem przez radę powiatu uchwały, o której mowa w art. 12 pkt 8a tej 
ustawy.

Mając powyższe na uwadze podjęcie uchwały jest zasadne.
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