
Zarządzenie Nr 0050.18.2016
Wójta Gminy Shibice

z dnia 29 marca 2016 r.

w sprawie: przymusowego doprowadzenia przez Policję do kwalifikacji
wojskowej

Na podstawie art.31 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz.U. z 2015r., póz. 1515 ze zm.1), art. 32 ust. 10 ustawy z dnia 21
listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
(t.j. Dz.U. z 2015 r., póz. 827 ze zm.2), w związku z art. 148 i 150 §3 ustawy
z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
(t.j. Dz.U. z 2014 r. póz. 1619 ze zm.3) oraz art.14 ust.2 ustawy z dnia
6 kwietnia 1990r. o Policji (t.j. Dz.U. z 2015r., póz.355 ze zm.4) zarządzam,
co następuje:

§1

Przymusowo doprowadzić przez Policję poborowego Pana

zameldowanego na pobyt stały pod adresem , ul. , do
Powiatowej Komisji Lekarskiej nr l w Płocku z siedzibą w Wojskowej
Komendzie Uzupełnień w Płocku, ul. Kilińskiego 12, w dniu 14 kwietnia
2016 r. o godz. 8°°,w celu obowiązku kwalifikacji wojskowej.

§2

Wykonanie zarządzenia powierzam Komendantowi Komisariatu Policji
w Gąbinie.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

1 Zmiany ustawy opublikowano w Dz.U. z 2015r., póz. 1045 i póz. 1890
2 Zmiany ustawy opublikowano w Dz.U. z 2015r., póz.1220, póz.1224, póz.1830 i póz.2281
3 Zmiany ustawy opublikowano w Dz.U. z 2015r., poz.87, poz.211, poz.396, poz.539, poz.774, poz.978,
póz. 1269, póz. 1322, póz. 1419 i póz. 1649
4 Zmiany ustawy opublikowano w Dz.U. z2014r., póz. 1055, z2015r, poz.21, poz.529, póz. 1045, póz. 1066.
poz.1217, poz.1268, poz.1890 i poz.2281, z2016r., poz.147



UZASADNIENIE

Wezwanie do stawienia się przed Powiatową Komisją Lekarską Nr
l w Płocku w dniu 23 marca 2016 r. o godz. 10.00 zostało skutecznie
doręczone Panu
W wyznaczonym terminie Pan nie stawił się przed
Powiatową Komisją Lekarską.

Zwłoka w wykonaniu obowiązku osobistego stawienia się osoby
wezwanej do kwalifikacji wojskowej może spowodować niemożność lub
znaczne utrudnienie w dochodzeniu jego wykonania. Przymus bezpośredni
wykonania tego obowiązku wynikający z art. 32 ust. 10 ustawy o
powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej jest stosowany
przez Policję niezwłocznie, po uprzednim ustnym wezwaniu przez
funkcjonariusza Policji do jego dobrowolnego wykonania.

Wykonanie niniejszego zarządzenia następuje bez uprzedniego
upomnienia osoby wezwanej do kwalifikacji wojskowej oraz bez doręczania
mu odpisu tytułu wykonawczego i postanowienia o wezwaniu do
wykonywania ciążącego na nim obowiązku (art. 150 §3 ustawy o
postępowaniu egzekucyjnym w administracji).


