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UCHWAŁA NR XLI/291/22 

RADY POWIATU OPOLSKIEGO 

z dnia 24 marca 2022 r. 

w sprawie złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego 
oraz zobowiązania się do ponoszenia kosztów kształcenia w oddziale przygotowania wojskowego 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 
z 2022 r. poz. 528) oraz art. 28a ust. 5 i 7 pkt 2 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 
2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) Rada Powiatu Opolskiego uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Postanawia się złożyć, do Ministra Obrony Narodowej wniosek o udzielenie zezwolenia na utworzenie 
oddziału przygotowania wojskowego w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół 
w Tułowicach, ul. Zamkowa 1 oraz zobowiązać się do ponoszenia kosztów kształcenia w tym oddziale 
przekraczających wydatki bieżące ponoszone na jednego ucznia w pozostałych oddziałach wymienionej szkoły. 

§ 2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Opolskiego do przygotowania oraz złożenia wniosku i zobowiązania, 
o których mowa w § 1 do Ministra Obrony Narodowej. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie 

do projektu Uchwały Rady Powiatu Opolskiego w w sprawie złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia 
na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego oraz zobowiązania się do ponoszenia kosztów 
kształcenia  w oddziale przygotowania wojskowego. 

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r, 
poz. 1082 z późn. zm.) w szkołach publicznych mogą być tworzone oddziały przygotowania wojskowego. 
W oddziałach tych, będą prowadzone zajęcia z edukacji wojskowej, zorganizowane zgodnie z wytycznymi 
Ministra Obrony Narodowej, które zostały określone w drodze rozporządzenia. Utworzenie takiego oddziału 
wymaga zezwolenia Ministra Obrony Narodowej. Zgodnie  z art. 28a ust. 5 ustawy - Prawo oświatowe 
wniosek o zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego składa do Ministra Obrony 
Narodowej organ prowadzący szkołę, w której ma zastać utworzony ten oddział, w terminie do 31 marca 
roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym oddział przygotowania wojskowego ma rozpocząć 
działalność. Z wnioskiem o utworzenie od dnia 1 września 2022 r. drugiego oddziału przygotowania 
wojskowego w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Zespołu Szkół w Tułowicach wystąpił Pan Adam 
Sinicki – Dyrektor Zespołu Szkół w Tułowicach. Ponadto art. 28a ust. 7 pkt 2 zobowiązuje organ 
prowadzący szkołę do dołączenia do wniosku zobowiązania do ponoszenia kosztów kształcenia w oddziale 
przygotowania wojskowego przekraczających wydatki bieżące ponoszone na jednego ucznia w pozostałych 
oddziałach szkoły. W związku z powyższym zasadne jest podjęcie uchwały. 
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