
UCHWAŁA Nr XXVI/91/2021 

RADY POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO 

z dnia 23 czerwca 2021 r. 

w sprawie przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej związanych z kwalifikacją wojskową 

w roku 2021 

 Na podstawie art. 5 ust. 1, 2 i 3 oraz art. 12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 oraz z 2021 r. poz. 1038), w związku z art. 26 ust. 1 i 2, art. 30 i 35 ust 

1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 372) oraz art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 305) 

 

Rada Powiatu 

uchwala, co następuje: 

 

 § 1. Wyraża się wolę przejęcia od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zadań z zakresu administracji 

rządowej związanych z kwalifikacją wojskową w roku 2021. 

 § 2.1. Przejęcie zadań określonych w § 1 nastąpi na podstawie porozumienia, zawartego przez Powiat 

Grudziądzki z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim, regulującego w szczególności wzajemne rozliczenia 

finansowe i szczegółowy zakres przejętych zadań. 

 2. Wzór porozumienia, o którym mowa w § 2.1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 § 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

 § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodnicząca Rady 

/-/ Marzena Dembek 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

 Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) powiat może 

zawierać z organami administracji rządowej porozumienia w sprawie wykonywania zadań publicznych 

z zakresu administracji rządowej. Art. 12 ust. 8a ww. ustawy stanowi, że zadanie to należy do wyłącznej 

właściwości rady powiatu. 

 Pismem z dnia 1 czerwca 2021 r., sygn.. WBZK.II.6610.2.57.2021.PŁ Wojewoda Kujawsko – 

Pomorski zwrócił się do Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z propozycją zawarcia porozumienia w sprawie 

powierzenia powiatowi zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących przygotowania i przeprowadzenia 

kwalifikacji wojskowej w 2021 r. Zawarcie porozumienia umożliwi Zarządowi Powiatu wykonywanie 

wszystkich zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej, zawartych w ustawie 

z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 372). 

 W związku z powyższym, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

Przewodnicząca Rady 

/-/ Marzena Dembek 

 


