
UCHWAŁA NR XIII/68/2015

RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 26 listopada 2015 r.

w sprawie przyjęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych 

z kwalifikacją wojskową w roku 2016

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 2015 r. poz. 1445 ), uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z 

dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t. j. Dz. U. z 

2015 r. poz. 827) dotyczących przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2016 roku.

§ 2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Toruńskiego do podpisania stosownego porozumienia z 

Wojewodą Kujawsko - Pomorskim.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego

Tomasz Zakrzewski
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Uzasadnienie

Zadania z zakres administracji rządowej określone w ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. 

o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 827) 

przyjęte porozumieniem dotyczą:

-zawierania umów z publicznymi i niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej, gabinetami 

lekarskimi oraz gabinetami psychologicznymi, których przedmiotem będzie zapewnienie na 

potrzeby powiatowej komisji lekarskiej badań specjalistycznych, w tym psychologicznych oraz 

obserwacji szpitalnej osób podlegających kwalifikacji wojskowej.

- zawierania umów z publicznymi i niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej, gabinetami 

lekarskimi, osobami fizycznymi posiadającymi prawo wykonywania zawodu lekarza lub 

pielęgniarki, których przedmiotem będzie wyznaczenie lekarzy oraz średniego personelu 

medycznego do składu powiatowej komisji lekarskiej.

Pokrycie kosztów badań specjalistycznych oraz wypłata wynagrodzeń lekarzom wchodzącym 

w skład powiatowej komisji lekarskiej oraz pracownikom średniego personelu medycznego 

uczestniczących w pracach komisji nastąpi po uprzednim przekazaniu środków finansowych 

przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego.

Podpisanie porozumienia na wykonanie ww. zadań ma na celu usprawnienie procesów 

związanych z organizacją i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu 

toruńskiego.
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