UCHWAŁA NR ....................
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia .......................................
w sprawie przyjęcia od Wojewody Pomorskiego niektórych zadań
związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej
Na podstawie art. 5 ust. 1 i art. 12 pkt. 8a w związku z art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003
r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241),
Rada Miejska w Słupsku
uchwala, co następuje:
§1
Wyraża się zgodę na przyjęcie od Wojewody Pomorskiego niektórych zadań publicznych
związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w latach 2011-2014.
§2
Upoważnia się Prezydenta Miasta Słupska do corocznego zawarcia z Wojewodą Pomorskim
porozumienia dotyczącego przyjętych zadań, określonych w art. 30 ust. 1,2 i 4 ustawy z dnia 21
listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Z 2004 r. Nr
241, poz. 2416 z późn. zmianami) obejmujących:
1) zwrot zakładom opieki zdrowotnej wynagrodzeń wypłaconych lekarzom i średniemu
personelowi medycznemu, oddelegowanym do pracy w powiatowej komisji lekarskiej,
2) wypłatę dodatkowego wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład powiatowej komisji
lekarskiej oraz średniemu personelowi medycznemu, powołanym do składu powiatowej komisji
lekarskiej,
3) zawieranie umów z zakładami opieki zdrowotnej na przeprowadzenie badań specjalistycznych
oraz obserwacji szpitalnej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej oraz pokrywanie
kosztów tych badań.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie
Miejskim w Słupsku.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Słupsku
Zdzisław Sołowin

UZASADNIENIE:
Organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej jest zadaniem z zakresu
administracji rządowej, finansowanym z budżetu państwa. Wojewoda Pomorski powierzał
realizację zadania Prezydentowi Miasta Słupska, udzielając stosownego pełnomocnictwa do 2009
roku, kiedy to po raz pierwszy Rada Miejska w Słupska uchwałą Nr XLVI/724/09 z dnia 30
grudnia 2009 r. wyraziła zgodę na przyjęcie od Wojewody Pomorskiego niektórych zadań
publicznych związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2010 r. Jednocześnie
upoważniła Prezydenta Miasta Słupska do zawarcia porozumienia z Wojewodą w zakresie
określonym w art. 30 ust. 1,2,i 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku
obrony RP ( Dz.U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zmianami).
Ponieważ kwalifikacja wojskowa jest zadaniem realizowanym cyklicznie, zasadnym jest
podjęcie uchwały na okres całej kadencji obecnej Rady, co pozwoli uniknąć corocznego
podejmowania uchwał.
Zawarcie porozumienia nie obciąży w żaden sposób budżetu miasta, gdyż środki na
realizację zadań będą w całości pochodzić z dotacji celowej przyznanej przez Wojewodę
Pomorskiego, do wysokości poniesionych wydatków.

