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UCHWAŁA NR 97/XIII/19

RADY POWIATU W OTWOCKU 
z dnia 14 listopada 2019 r.

w sprawie przyjęcia od Wojewody Mazowieckiego niektórych zadań z zakresu 
administracji rządowej związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej

Na podstawie art. 5 ust. 1 i art. 12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 511, z późn. zm.) uchwala się, 
co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie pomiędzy Powiatem Otwockim a Wojewodą 
Mazowieckim porozumienia w sprawie przyjęcia niektórych zadań z zakresu administracji 
rządowej związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej.

§ 2. Szczegółowe zasady prowadzenia oraz finansowania i rozliczania kosztów 
prowadzenia kwalifikacji wojskowej, określi porozumienie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie 
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa 
Powiatowego w Otwocku.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

Porozumienie dotyczy przejęcia przez Powiat Otwocki niektórych zadań z zakresu 
administracji rządowej związanej z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej, 
tj.: polegające na:
1) wypłacaniu dodatkowych wynagrodzeń dla osób wchodzących w skład powiatowej komisji 
lekarskiej za udział w pracach tej komisji poza godzinami ich pracy zawodowej;
2) pokrywaniu kosztów wynagrodzeń lekarzy i średniego personelu medycznego, którym 
podmiot leczniczy udzielił zwolnienia od pracy na czas udziału w pracach powiatowej
komisji lekarskiej z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

Zadania określone powyżej dotychczas były realizowane ze środków finansowych, które były 
przekazywane corocznie Powiatowi Otwockiemu w drodze decyzji (dotacja celowa - 
sklasyfikowanej w budżecie Powiatu w dziale 750 rozdział 75045 § 2110.
Po przyjęciu zadania i zawarciu stosownego porozumienia Powiat Otwocki będzie 
otrzymywał środki finansowe na wynagradzanie dla Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz 
pokrywanie kosztów wynagrodzeń lekarskich średniego personelu medycznego, którym 
podmiot leczniczy udzielił zwolnienia od pracy na czas udziału w pracach powiatowej
komisji lekarskiej z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.
Przedsięwzięcie przekazywane będzie według klasyfikacji budżetowej na dział 750 rozdział 
75045 §2120.


