
UCHWAŁA NR XLI/294/2023 

RADY POWIATU SZAMOTULSKIEGO 

z dnia 29 marca 2023 r. 

w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej 

w sprawach określonych w ustawie o obronie Ojczyzny. 

Na podstawie art. 12 pkt. 8a), w związku art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  

o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2022r. poz. 1526), Rada Powiatu Szamotulskiego  

uchwala, co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia z Wojewodą Wielkopolskim w przedmiocie 

przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej, określonych w art. 63 ust. 1-2 i 5-6 ustawy z dnia 

11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz.U. z 2022 r. poz. 2305 z późn. zm.),  polegających na: 

1) wypłacaniu osobom wchodzącym w skład powiatowej komisji lekarskiej orzekającej o zdolności 

do służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej oraz pracownikom 

średniego personelu do spraw zdrowia, dodatkowego wynagrodzenia za pracę związaną 

z określeniem zdolności tych osób do służby wojskowej, 

2) zlecaniu podmiotom leczniczym, lekarzom prowadzącym indywidualne specjalistyczne praktyki 

lekarskie lub grupowe praktyki lekarskie oraz psychologom, przeprowadzania na potrzeby 

powiatowej komisji lekarskiej badań specjalistycznych, psychologicznych oraz obserwacji 

szpitalnej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej. 

3) pokrywaniu kosztów badań specjalistycznych i obserwacji szpitalnej przeprowadzonych 

na potrzeby powiatowej komisji lekarskiej, z zastrzeżeniem, że koszt badania i obserwacji 

szpitalnej nie może być wyższy od kosztu określonego 

w cenniku usług medycznych podmiotu leczniczego lub lekarza, z którym zawarto umowę. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

Radosław Łanoszka 
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Uzasadnienie 

 
 
 

W związku z planowaniem przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2023 roku na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 17 kwietnia 2023 r. do dnia 21 lipca 2023 r., zachodzi 

konieczność powołania Powiatowej Komisji Lekarskiej, której zadaniem będzie orzekanie 

o zdolności osób urodzonych w 2004 roku stających do kwalifikacji wojskowej. 

W określonych przypadkach, zachodzi konieczność przeprowadzenia badań specjalistycznych 

osób stających przed Powiatową Komisją Lekarską, w związku z czym zachodzi konieczność 

podpisania umów z osobami prawnymi lub fizycznymi na ich wykonanie. 

 Wypłata przysługującego, dodatkowego wynagrodzenia za pracę w Powiatowej Komisji 

Lekarskiej oraz za badania specjalistyczne należą do zadań z zakresu administracji rządowej, 

aczkolwiek ich wykonanie można powierzyć Zarządowi Powiatu na podstawie porozumienia 

zawartego z Wojewodą Wielkopolskim, po uprzednim wyrażeniu zgody przez Radę Powiatu. 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

Radosław Łanoszka  
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