
UCHWAŁA NR XXII/261/2020
RADY MIEJSKIEJ W RYMANOWIE

z dnia 6 lutego 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w Liceum 
Ogólnokształcącym przy Zespole Szkół Publicznych w Rymanowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. 
poz. 506 z późn. zm.) oraz 28a ust. 5 i 7 w zw. z art. 29 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo 
oświatowe (t.j. Dz. U z 2019r., poz. 1148 ze zm.)

Rada Miejska w Rymanowie
uchwala co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w Liceum Ogólnokształcącym 
przy Zespole Szkół Publicznych w Rymanowie i złożenie w tym zakresie wniosku do Ministerstwa Obrony 
Narodowej.

§ 2. Gmina Rymanów zobowiązuje się do ponoszenia kosztów kształcenia w oddziale przygotowania 
wojskowego, przekraczających wydatki bieżące ponoszone na jednego ucznia w pozostałych oddziałach 
szkoły.

§ 3. Wykonanie uchwały, w tym opracowanie i złożenie stosownego wniosku do Ministerstwa Obrony 
Narodowej, powierza się Burmistrzowi Gminy Rymanów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 13 stycznia 2020r.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Rymanowie

Andrzej Pitrus
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 28a ust. 1 i 2 ustawy z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze
zm.) – dalej u.p.o. w szkołach publicznych i niepublicznych, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. a i b,
z wyjątkiem szkół artystycznych, mogą być tworzone oddziały przygotowania wojskowego. Utworzenie
oddziału przygotowania wojskowego wymaga zezwolenia Ministra Obrony Narodowej, udzielonego
w drodze decyzji administracyjnej.

Wniosek sporządza organ prowadzący szkołę, w której ma zostać utworzony oddział przygotowania
wojskowego, i składa w terminie do dnia 31 marca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym
oddział przygotowania wojskowego ma rozpocząć działalność (art. 28a ust. 5 u.p.o.).

Zgodnie z ust. 7 tegoż artykułu do wniosku, o którym mowa w ust. 5, dołącza się:

1) opinię rady pedagogicznej;

2) zobowiązanie organu prowadzącego szkołę do ponoszenia kosztów kształcenia w oddziale
przygotowania wojskowego przekraczających wydatki bieżące ponoszone na jednego ucznia w pozostałych
oddziałach szkoły.

Jak stanowi art. 29 ust. 1 pkt 1 u.p.o. w przypadku szkół prowadzonych przez jednostki samorządu
terytorialnego organem, który składa wniosek jest odpowiednio: rada gminy, rada powiatu, sejmik
województwa.
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