
UCHWAŁA NR III/25/2018 

RADY MIASTA KALISZA 

z dnia 20 grudnia 2018 r. 
 

 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego przejęcia 

zadań z zakresu administracji rządowej.  

 

 

Na podstawie art. 5 ust. 1 i art. 12 pkt 8a w związku z art. 91 i art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 

ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 995 

z późn.zm.) uchwala się, co następuje: 

 

 

§ 1. 

 

Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia z Wojewodą Wielkopolskim 

w przedmiocie przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej określonych w art. 30 

ust. 4 i 4a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1459 z późn. zm.), polegających na 

zawieraniu i podpisywaniu w imieniu Wojewody Wielkopolskiego umów dla potrzeb 

Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 1 w Kaliszu z podmiotami leczniczymi lub 

lekarzami prowadzącymi indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie lub grupowe 

praktyki lekarskie oraz przez psychologów na przeprowadzenie badań 

specjalistycznych, w tym psychologicznych oraz obserwacji szpitalnej osób 

stawiających się w 2019 roku do kwalifikacji wojskowej.  

 

§ 2. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza. 

 

 

§ 3. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

     Przewodniczący 

 Rady Miasta Kalisza 

               /…/ 

dr inż. Janusz Pęcherz 

 



UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR III/25/2018                       

RADY MIASTA KALISZA  

z dnia 20 grudnia 2018 r. 
 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego przejęcia 

zadań z zakresu administracji rządowej.  

 

 

Zgodnie z art. 30 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 21.11.1967 r. o powszechnym obowiązku 

obrony RP (Dz. U. z 2018 r., poz. 1459 z późn. zm.) wojewoda zleca podmiotom 

leczniczym przeprowadzanie na potrzeby powiatowych komisji lekarskich badań 

specjalistycznych, w tym badań psychologicznych oraz obserwacji szpitalnej osób 

stawiających się do kwalifikacji wojskowej. 
Wojewoda Wielkopolski corocznie występuje z inicjatywą upoważnienia Prezydenta 

Miasta Kalisza do zawierania i podpisywania umów z podmiotami leczniczymi   

na przeprowadzenie badań lekarskich osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej 

dla potrzeb Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 1 w Kaliszu, a to wymaga podpisania 

odpowiedniego porozumienia. 

Zgodnie z art. 12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(Dz. U. z 2018 r., poz. 995 z późn. zm.) zawarcie takiego porozumienia wymaga 

podjęcia uchwały rady powiatu. 

Wojewoda Wielkopolski pismem Nr FB-I.3110.12.2018.10 z dnia 22 października 

2018 r. poinformował już o zabezpieczeniu środków finansowych na realizację ww. 

porozumienia w 2019 r. 

 

 

Prezydent 

       Miasta Kalisza 

               /…/ 

Krystian Kinastowski 


