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UCHWAŁA NR XXVI/.../2020 

RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO 

z dnia 29 grudnia 2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Wojewodą Łódzkim 
dotyczącego powierzenia i finansowania niektórych zadań związanych 

z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2021 r. 

Na podstawie art. 12 pkt 8a oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920), w związku z art. 35 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. 
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1541, z 2018 r. 
poz. 2245 oraz z 2020 r. poz. 374 i poz. 2157) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia z Wojewodą Łódzkim, dotyczącego powierzenia 
i finansowania niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2021 roku. 

§ 2. Porozumienie, o którym mowa w § 1 zostanie zawarte na okres od dnia podpisania 
porozumienia do dnia 31 grudnia 2021 roku. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

§ 5. Porozumienie, o którym mowa w § 1 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego 

 
 

Sławomir Sokołowski 
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UZASADNIENIE

Zgodnie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1541; z 2018 r. poz. 2245; z 2020r. poz. 374 i 2157),
za przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na obszarze powiatu odpowiada Starosta, który wykonuje
to zadanie jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920).
Na podstawie art. 12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym Rada Powiatu
podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej oraz w sprawie powierzenia
prowadzenia zadań publicznych, o których mowa w art. 5, tzn. powiat może zawierać z organami
administracji rządowej porozumienia w sprawie wykonywanych zadań publicznych z zakresu administracji
rządowej.
Zwyczajowo, przed ogłoszonym terminem rozpoczęcia kwalifikacji wojskowej, Wojewoda Łódzki przesyła
podpisane jednostronnie porozumienie i zgodnie z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest
uzasadnione.
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