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UCHWAŁA NR .................... 

RADY POWIATU W BUSKU-ZDROJU 

z dnia .................... 2023 r. 

w sprawie przyjęcia od Wojewody Świętokrzyskiego niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem 
kwalifikacji wojskowej w latach 2023-2027. 

Na podstawie art. 5 ust.1 i art. 12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz.U.z 2022 r., poz. 1526) Rada Powiatu w Busku-Zdroju uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Przyjmuje się do wykonania w latach 2023 - 2027, na zasadzie porozumienia z Wojewodą 
Świętokrzyskim, zadania z zakresu administracji rządowej, wynikające z art. 63 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. 
o obronie Ojczyzny (Dz.U. z 2022 r., poz. 2305) obejmujące: 

1) wypłatę dodatkowego wynagrodzenia przysługującego 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 za pracę związaną z określeniem zdolności osób do 
służby wojskowej, wykonywaną poza godzinami pracy zawodowej ; 

2) zwrot - podmiotom leczniczym - równowartości wynagrodzeń wypłacanych lekarzom oraz pracownikom 
średniego personelu do spraw zdrowia wchodzącym w skład powiatowej komisji lekarskiej, biorącym udział 
w pracach komisji w godzinach pracy zawodowej. 

§ 2.  

Szczegółowe warunki przyjęcia zadań oraz zasady rozliczeń finansowych zostaną określone 
w porozumieniu zawartym pomiędzy Powiatem Buskim a Wojewodą Świętokrzyskim. 

§ 3.  

Traci moc uchwała Rady Powiatu w Busku-Zdroju Nr XII/130/2019 z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie 
przejęcia od Wojewody Świętokrzyskiego  niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji 
wojskowej w latach 2020-2024. 

§ 4.  

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

§ 5.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie 

W związku z pismem Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 03 grudnia 2022 r., 
znak: BiZK.III.6610.68.2022 na temat zawarcia nowego porozumienia na przyjęcie niektórych zadań 
związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w latach 2023- 2027 w związku z art. 63 ustawy 
z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, niezbędne jest podjęcie przez Radę Powiatu przedmiotowej 
uchwały. 
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