
 

 
Uchwała Nr 56/286/2015 

Zarządu Powiatu Stalowowolskiego 

z dnia 22 października 2015 roku 

 

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego wyrażającej zgodę 

na zawarcie porozumienia z Wojewodą Podkarpackim dotyczącego przyjęcia do realizacji 

zadania z zakresu administracji rządowej pn. „Organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji 

wojskowej w 2016 roku” 

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(tekst jednolity – Dz. U. z 2013 roku poz. 595 ze zmianami) Zarząd Powiatu Stalowowolskiego 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

Przyjmuje się projekt Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie porozumienia z Wojewodą Podkarpackim dotyczącego przyjęcia do realizacji zadania 

z zakresu administracji rządowej pn. „Organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej 

w 2016 roku”. 

 

§ 2. 

Projekt uchwały Rady Powiatu stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 

 (podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym) 

  



 

Uchwała Nr 
Rady Powiatu Stalowowolskiego 

 

z dnia 

 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Wojewodą Podkarpackim dot. 

przyjęcia do realizacji zadania z zakresu administracji rządowej pt. „ Organizacja 

i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2016 roku”. 

 

 Na podstawie art. 5 ust. 1 oraz art. 12 pkt. 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku 

o samorządzie powiatowym (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zmianami) w związku 

z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony 

Rzeczypospolitej Polskiej ( tekst jednolity – Dz. U. z 2015 r. poz. 827 ze zmianami) Rada Powiatu 

Stalowowolskiego uchwala, co następuje: 

 
§ 1. 

 Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia z Wojewodą Podkarpackim w sprawie 

realizacji zadania z zakresu administracji rządowej pt. ”Organizacja i przeprowadzenie 

kwalifikacji wojskowej w 2016 roku”. 

 

§ 2. 

Zawarte porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Podkarpackiego. 

 

§ 3. 
 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Stalowowolskiemu. 
 

§ 4. 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 



 

Uzasadnienie 

 

 Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej jest jednym z elementów administrowania 

rezerw osobowych w ramach powszechnego obowiązku obrony. 

Do przeprowadzenia czynności związanych z wykonywaniem powszechnego obowiązku 

obrony oraz do współdziałania z organami wojskowymi są: właściwy wojewoda, oraz wójt 

(burmistrz, prezydent miasta) i starosta sprawujący władzę administracji ogólnej oraz organy 

samorządu terytorialnego - art. 25 ust 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym 

obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity - Dz. U. z 2015 roku  poz. 827 ze 

zm.). 

 Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 powyższej ustawy kwalifikację wojskową przeprowadzają 

wojewodowie przy współudziale szefów wojewódzkich sztabów wojskowych oraz starostów, 

a także wójtów lub burmistrzów (prezydentów miast). Starosta jest odpowiedzialny za 

przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu. 

 Art. 12 pkt 8 „a” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym 

(tekst jednolity - Dz. U. z 2013 roku poz. 595 ze zmianami) stanowi, iż do wyłącznej właściwości 

rady powiatu należy min.: podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu 

administracji rządowej oraz w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych, w tym także 

zawieranie przez powiat z organami administracji rządowej porozumień w sprawie wykonywania 

zadań publicznych z zakresu administracji rządowej. 

 W celu sprawnego przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej konieczne jest zawarcie 

porozumienia z Wojewodą Podkarpackim w zakresie możliwości zlecenia przez powiat 

przeprowadzenia niezbędnych badań specjalistycznych w trakcie pracy Powiatowej Komisji 

Lekarskiej. Porozumienie to stanowi podstawę refundacji kosztów poniesionych za wykonanie 

powyższych badań. Wojewoda Podkarpacki w celu sprawnego przygotowania kwalifikacji 

wojskowej w 2016 roku zwrócił się z prośba do Starostów Powiatów o podpisanie w/w 

porozumienia. W związku z powyższym konieczne jest podjęcie uchwały upoważniającej Zarząd 

Powiatu do podpisania tego porozumienia. 

 

 Janusz Zarzeczny 
 Starosta Stalowowolski 
 
 (podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym) 


