
UCHWAŁA NR LVIII/806/2022 
RADY MIASTA KALISZA 

z dnia 24 listopada 2022 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 2022 r. poz. 1526), art. 63 ust. 2, 5 i 6 w związku z ust. 8 ustawy 
z dnia 11 marca 2022 roku o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2022 r. poz. 655 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, polegających na realizowaniu wypłat wynagrodzeń osobom wchodzącym 
w skład Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 1 w Kaliszu, a także 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 2023 roku do kwalifikacji wojskowej. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący 

Rady Miasta Kalisza 

/…/ 

Tadeusz Skarżyński 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 63 ust. 2, 5 i 6 w związku z ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2022 roku o obronie Ojczyzny 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 655 z późn. zm.), wojewoda realizuje wypłaty wynagrodzeń osobom wchodzącym 
w skład powiatowych komisji lekarskich, a także 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 występuje z inicjatywą upoważnienia Prezydenta Miasta Kalisza do realizacji 
wypłat wynagrodzeń osobom wchodzącym w skład Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 1 w Kaliszu, a także 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 2022 r. 
poz. 1526), zawarcie takiego porozumienia wymaga podjęcia uchwały rady powiatu. 

 

Prezydent 
Miasta Kalisza 

/…/ 
Krystian Kinastowski 
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