
Uchwała nr ………./2020 
Rady Powiatu Drawskiego 

z dnia ………………. 2020 r. 
 

w sprawie utworzenia oddziałów przygotowania wojskowego  
w zespołach szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym 

jest Powiat Drawski 
 

Na podstawie art. 28 a ust. 5 i ust. 7 pkt 2, w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1 
ustawy Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.), Rada Powiatu 
Drawskiego uchwala, co następuje: 

 
§ 1. 1. Rada Powiatu Drawskiego wyraża wolę utworzenia oddziału 
przygotowania wojskowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Pamięci 
Ofiar Terroryzmu 11 Września 2001 r. w Kaliszu Pomorskim oraz w Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Władysława Andersa w Złocieńcu. 
2. Wnioski o zezwolenie na utworzenie oddziałów przygotowania wojskowego  
w szkołach wymienionych w ust. 1 stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszej 
uchwały. 
 
§ 2. 1. Powiat Drawski jako organ prowadzący szkół wymienionych w § 1 ust. 1 
zobowiązuje się do ponoszenia kosztów kształcenia w oddziale przygotowania 
wojskowego przekraczających wydatki bieżące ponoszone na jednego ucznia                    
w pozostałych oddziałach szkoły. 
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 nie mogą przekroczyć 30% wydatków 
bieżących ponoszonych na jednego ucznia w pozostałych oddziałach szkół 
wymienionych w § 1 ust. 1. 
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Drawskiego. 

 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 
      Przewodnicząca Rady Powiatu 
     
       Urszula Ptak  
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Uzasadnienie 
 

Przez oddział przygotowania wojskowego należy rozumieć oddział 
szkolny, w którym nauczanie jest zorganizowane zgodnie z przepisami wydanymi 
na podstawie art. 18 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe. Z kolei art. 18 ust. 6 ustawy 
precyzuje, że Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem 
właściwym do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia: 
program szkolenia realizowany w oddziale przygotowania wojskowego, mając na 
uwadze przygotowanie do podjęcia służby wojskowej, organizację i formy zajęć 
realizowanych w ramach programu szkolenia, warunki realizacji zajęć 
praktycznych. 

Aby oddział zaczął funkcjonować organ prowadzący szkołę musi złożyć 
wniosek o zezwolenie na utworzenie oddziału do Ministra Obrony Narodowej                    
w terminie do 31 marca roku poprzedzającego rok szkolny, w którym oddział ma 
rozpocząć działalność. Do wniosku należy dołączyć zobowiązanie organu 
prowadzącego do ponoszenia kosztów kształcenia w oddziale wojskowym 
przekraczającym wydatki bieżące ponoszone na jednego ucznia w pozostałych 
oddziałach szkoły. 
 
Sporządziła: 
 
 
 


