
Uchwała Nr XLIII/292/2018

Rady Powiatu Kolskiego

z dnia 25 stycznia 2018r.

w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadań z zakresu administracji rządowej

Na podstawie art. 12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
(tekst jednolity: Dz .D. z 2017 r., poz 1868).

Rada Powiatu Kolskiego

uchwala, co następuje

§ 1

Wyraża zgodę na przyjęcie od Wojewody Wielkopolskiego zadań publicznych administracji,

rządowej związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2018 roku dotyczących
w szczególności:

l. Zawierania umów z Dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Kole w sprawie przeprowadzenia specjalistycznych badań lekarskich, w tym

psychologicznych, oraz obserwacji szpitalnej osób stawiających się do kwalifikacji

wojskowej zgodnie z zaleceniami powiatowej komisji lekarskiej, a w przypadku braku takiej

możliwości, zawierania umów z lekarzami prowadzącymi indywidualne specjalistyczne

praktyki lekarskie lub grupowe praktyki lekarskie oraz przez psychologów.

2. Pokrywania kosztów specjalistycznych badań lekarskich, obserwacji szpitalnej oraz badań

psychologicznych osób skierowanych na te badania.

§2

Szczegółowe warunki dotyczące przyjęcia zadań i zasad rozliczenia środków zostaną określone
w porozumieniu.

§3
Wykonanie porozumienia powierza się Zarządowi Powiatu Kolskiego.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewo 'czący Rady PowIatu



UZASADNIENIE

Uchwały Nr XLIII/292/2018

Rady Powiatu Kolskiego

z dnia 25 stycznia 2018 r.

Przejmując zadania określone wart. 30 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 21 listopada 1967r.

o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1430)

oraz działając zgodnie z art. 5 ust. 1 i art 12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.

o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1868) konieczne jest podjęcie uchwały

w zakresie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przeprowadzenia

kwalifikacji wojskowej w 2018 roku.

Na podstawie wywołanej uchwały zostanie podpisane porozumienie pomiędzy Wojewodą

Wielkopolskim a Powiatem Kolskim w sprawie zawierania umów na prowadzenie badań

specjalistycznych dla potrzeb Powiatowej Komisji Lekarskiej w Kole.
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