
                                                                                                                                                                                                                       

 

UCHWAŁA Nr XXIV/145/2016 

Rady Powiatu Kępińskiego 

z dnia 29 listopada 2016 r. 
 

 

 

w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania publicznego  

z zakresu administracji rządowej. 
 

 

 

 

     Na podstawie art. 5 ust. 1 i art. 12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 ze zm.), 

 

 

Rada Powiatu uchwala co następuje: 
 

§ 1 

 

Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia z Wojewodą Wielkopolskim w sprawie przyjęcia 

zadania publicznego z zakresu administracji rządowej, o którym mowa w art. 30 ust. 4 i 4a 

ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej 

Polskiej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1534 ze zm.), polegającego na zawieraniu i podpisywaniu  

w imieniu Wojewody Wielkopolskiego umów z podmiotami leczniczymi, lekarzami 

prowadzącymi indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie lub grupowe praktyki 

lekarskie oraz z psychologami, na przeprowadzenie badań specjalistycznych, w tym 

psychologicznych, a także obserwacji szpitalnych osób stawiających się do kwalifikacji 

wojskowej dla potrzeb Powiatowej Komisji Lekarskiej w Kępnie. 

 

§ 2 

 

Szczegółowy zakres zadania przejętego przez Powiat Kępiński do realizacji, o którym mowa 

w § 1, określi porozumienie zawarte z Wojewodą Wielkopolskim. 

 

§ 3 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kępińskiego. 

 

§ 4 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                   

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIV/145//2016 

Rady Powiatu Kępińskiego 

z dnia 29 listopada 2016 r. 

 

 
w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania publicznego z zakresu 

administracji rządowej. 

 

 

 

 

         Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony 

Narodowej z dnia 26 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej  

w 2017 roku (Dz. U z 2016 r. poz. 1657) określa termin przeprowadzenia kwalifikacji 

wojskowej na terytorium państwa w okresie od 30 stycznia do 28 kwietnia 2017 r. 

         Powiat realizuje zadania związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej. 

Określenie zdolności do czynnej służby wojskowej należy do Powiatowej Komisji Lekarskiej. 

Przewodniczący tej komisji, stosownie do potrzeb, może kierować osobę podlegającą  

do kwalifikacji wojskowej na badania specjalistyczne. 

         W  związku z powyższym Wojewoda Wielkopolski powierza Powiatowi Kępińskiemu, 

w imieniu którego działa Zarząd Powiatu Kępińskiego, podpisywanie umów z podmiotami 

leczniczymi oraz lekarzami prowadzącymi indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie 

lub grupowe praktyki lekarskie oraz psychologami, na przeprowadzenie badań 

specjalistycznych w tym psychologicznych dla potrzeb Powiatowej Komisji Lekarskiej  

w Kępnie. 

         Wojewoda Wielkopolski, pismem Nr FB-I.3110.7.2016.4 z dnia 20.10.2016 r.,  

w projekcie ustawy budżetowej na 2017 rok przyznał dla Powiatu Kępińskiego dotację 

celową w kwocie 2.000 zł, w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75045 – 

kwalifikacja wojskowa, w § 2120 – na zadania bieżące realizowane przez powiat na 

podstawie porozumień z organami administracji rządowej. 

         Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione. 

 

 

 


