Projekt
z dnia 28 lutego 2022 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XXXVI/.../2022
RADY POWIATU W OLEŚNIE
z dnia 10 marca 2022 r.
w sprawie przyjęcia przez Powiat Oleski niektórych zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z
przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2022 roku
Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r.
poz. 920, z 2021 r. poz. 1038, 1834.), Rada Powiatu w Oleśnie uchwala co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia w sprawie przyjęcia przez Powiat Oleski do wykonania od
Wojewody Opolskiego zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przygotowaniem i
przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w roku 2022, określonych w § 2.
§ 2. Zadania przyjmowane do wykonania:
1) wypłacanie wynagrodzeń za udział w pracy powiatowej komisji lekarskiej;
2) przekazanie podmiotom leczniczym środków rekompensujących zarobki utracone przez lekarzy i średni
personel medyczny obsługujących powiatową komisję lekarską;
3) zawieranie z podmiotami leczniczymi (bądź lekarzami prowadzącymi indywidualne specjalistyczne praktyki
lekarskie lub grupowe praktyki lekarskie oraz z psychologami) umów na przeprowadzenie badań
specjalistycznych w tym psychologicznych oraz obserwacji szpitalnej osób stawiających się do kwalifikacji
wojskowej;
4) pokrywanie kosztów wykonania badań specjalistycznych i obserwacji szpitalnej osób stawiających się do
kwalifikacji wojskowej, zgodnie z cennikiem usług medycznych obowiązującym w podmiocie, do którego
osoba została skierowana.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Oleśnie .
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
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Uzasadnienie
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji i Ministra Obrony Narodowej w
sprawie
przeprowadzenia
kwalifikacji
wojskowej
w
2022
r.
należało
będzie
w terminie od 4 kwietnia do 8 lipca 2022 roku na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przeprowadzić kwalifikację
wojskową mężczyzn urodzonych w 2003 r. oraz mężczyzn urodzonych w latach 1998 – 2002, którzy do tej pory
z różnych przyczyn nie zgłosili się do kwalifikacji wojskowej.
Ponadto zgodnie z w/w rozporządzeniem, kwalifikacji podlegają również:
1) osoby urodzone w latach 2001-2002, które:
a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze
względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze
względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły
wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji
wojskowej;
2) kobiety urodzone w latach 1998-2003, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej
lub pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2021/2022
kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych
albo będące studentkami lub absolwentkami szkół lub kierunków, o których mowa w §2 rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia
się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 944);
3) osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku
kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej
służby wojskowej.
W związku z powyższym przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu oleskiego
zaplanowano w dniach od 4 do 26 kwietnia ( 14 dni roboczych).
Artykuł 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej
Polskie stanowi, że kwalifikację wojskową na terenie województwa przeprowadza Wojewoda przy
współudziale Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, Wojskowych Komend Uzupełnień, Starosty, a także
Burmistrzów i Wójtów, natomiast za przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu odpowiada
Starosta zgodnie z art. 35 ust. 2 cyt. ustawy.
W celu sprawnego przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu oleskiego,
a także racjonalnego wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na ten cel
z budżetu państwa, sporządzony został na chwilę obecną projekt porozumienia pomiędzy Wojewodą Opolskim,
a Powiatem Oleskim w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu organizacji kwalifikacji wojskowej
należących do Wojewody, do wykonania przez Powiat Oleski.
Do zadań tych należą:
1) wypłacanie wynagrodzeń za udział w pracy powiatowej komisji lekarskiej;
2) przekazanie podmiotom leczniczym środków rekompensujących zarobki utracone przez lekarzy i średni
personel medyczny obsługujących powiatową komisję lekarską;
3) zawieranie umów z podmiotami leczniczymi (bądź lekarzami prowadzącymi indywidualne specjalistyczne
praktyki
lekarskie
lub
grupowe
specjalistyczne
praktyki
lekarskie
oraz
z psychologami) na przeprowadzenie badań specjalistycznych, w tym psychologicznych oraz obserwacji
szpitalnej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej;
4) pokrywanie kosztów wykonania badań specjalistycznych i obserwacji szpitalnej osób stawiających się do
kwalifikacji wojskowej, zgodnie z cennikiem usług medycznych, obowiązujących w podmiocie, do której osoba
została skierowana.
Projekt porozumienia sporządzony zostanie na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o
samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920 z póź. zm ), który stanowi, że cyt: „powiat może zawierać z
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organami administracji rządowej porozumienia w sprawie wykonywania zadań publicznych z zakresu
administracji rządowej”.
Na
realizację
powierzonych
zadań
Wojewoda
Opolski
przekaże
środki
finansowe
w wysokości 15.500 zł. Z przeprowadzonej analizy wynika, że przyznane środki finansowe są wystarczające dla
zapewnienia prawidłowej realizacji zadań określonych w porozumieniu. W przypadku wystąpienia
nieprzewidzianych okoliczności w wyniku których środki te okażą się niewystarczające, Powiat Oleski, może
ubiegać się o dodatkowe środki na pokrycie faktycznie poniesionych kosztów.
Porozumienia takie zawierane były w latach ubiegłych. Wykonanie zawartych w nim zadań przebiegało bez
przeszkód, a przyznawane środki finansowe były wystarczające dla ich prawidłowej realizacji.
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