
Projekt

UCHWAŁA NR ..............................

RADY MIASTA GDYNI
z dnia .............................. 2013 r.

w sprawie przyjęcia do wykonania przez Gminę Miasta Gdyni niektórych zadań 
publicznych z zakresu administracji rządowej związanych z przeprowadzeniem 

kwalifikacji wojskowej na terenie Gminy Miasta Gdyni. 

Na podstawie art. 5 ust. 1 , art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.1) ) 
w związku z art. 20 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie 
i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 z późn. zm.2) ) uchwal
a się, co następuje: 

§ 1. 1. Rada Miasta Gdyni wyraża zgodę na przyjęcie do wykonania przez Gminę 
Miasta Gdyni niektórych zadań publicznych administracji rządowej związanych 
z przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej na terenie Gminy Miasta Gdyni na czas 
nieokreślony. 

2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Gdyni do zawarcia porozumienia 
z Wojewodą Pomorskim w zakresie określonym w ust.1 na czas nieokreślony. 

§ 2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdyni. 
§ 3. Traci moc Uchwała Nr VI/109/11 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 marca 2011r. 

w sprawie przyjęcia do wykonaniaprzez Gminę Miasta Gdyni niektórych zadań 
publicznych z zakresu administracji rządowej związanych z przeprowadzaniem 
kwalifikacji wojskowej w latach 2011 - 2014 na terenie Gminy Miasta Gdyni. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Przewodniczący Rady Miasta Gdyni 

dr inż. Stanisław Szwabski

1) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 
1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 
i poz. 146, Nr 106, poz. 675 i Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281 i Nr 149, poz. 887

2) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 40, poz. 230, z 2011 r.  Nr 22, poz. 114, Nr 92 poz. 
529, Nr 163 poz. 981 i Nr 185 poz. 1092.
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UZASADNIENIE

W celu realizacji zadań związanych z przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej na 
terenie miasta Gdyni powiat może zawierać z organami administracji rządowej 
porozumienia w sprawie wykonywania zadań publicznych z zakresu administracji 
rządowej (art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym – 
Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz.1592 z późn. zm.). Podejmowanie uchwał w sprawie 
przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej oraz w sprawie powierzenia 
prowadzenia zadań publicznych, o których mowa w art. 5, należy do wyłącznej 
właściwości rady powiatu. Organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej są 
zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej. Środki finansowe na realizację 
zadań określonych w porozumieniu są zabezpieczane w dotacji celowej przyznawanej 
przez Wojewodę Pomorskiego. 

W związku z faktem, iż od 2013 roku  porozumienie dot. kwalifikacji wojskowej 
zawierane będzie na czas nieokreślony zaistniała konieczność podjęcia nowej uchwały 
w sprawie przyjęcia do wykonania przez Gminę Miasta Gdyni niektórych zadań 
publicznych z zakresu administracji rządowej związanych z przeprowadzaniem 
kwalifikacji wojskowej na terenie Gminy Miasta Gdyni. 
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