
UCHWAŁA Nr ,.XXl)Ąj£k\MQ2Q
RABY POWIATU ŁOWICKIEGO 

z dnia . ... OrS.... k U l d  i M f k ........2020 r.

w sprawie złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na utworzenie oddziału 
przygotowania wojskowego w Technikum nr 1 w Łowiczu w Zespole Szkół 
Ponadpodstawowych Nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu, ul. Podrzeczna 30, 
99-400 Łowicz oraz zobowiązania się do ponoszenia kosztów kształcenia w oddziale 
przygotowania wojskowego

Na podstawie art. 12 piet 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 511, poz. 1571 oraz poz. 1815), art. 28a ust 5 i ust 7 pkt 2 w związku 
z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 
1148, poz. 1680, poz. 1681, poz. 1818, poz. 2197 i poz. 2248) uchwala się, co następuje:

§ 1. Postanawia się dożyć, do Ministra Obrony Narodowej, wniosek o udzielenie zezwolenia 
na utworzenie z dniem 1 września 2020 r. w Technikum nr 1 w Łowiczu w Zespole Szkół 
Ponadpodstawowych Nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu oddziału przygotowania 
wojskowego.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łowickiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uzasadnienie

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr ł im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu 
zwrócił się z prośbą o wystąpienie z wnioskiem do Ministra Obrony Narodowej w sprawie 
uzyskania zezwolenia na utworzenie z dniem 1 września 2020 r. w Technikum nr 1 w Łowiczu 
w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr ł im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu, ul. Podrzeczna 
30, 99-400 Łowicz, oddziału przygotowania wojskowego.

Zgodnie z art. 28a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r., poz.
1148 z późn. zm.) w szkołach ponadpodstawowych (czteroletnich liceach ogólnokształcących 
i pięcioletnich technikach) mogą być tworzone, począwszy od dnia 1 września 2020 r. oddziały 
przygotowania wojskowego. Utworzenie takiego oddziału wymaga zezwolenia Ministra 
Obrony Narodowej, udzielonego w drodze decyzji administracyjnej. Wniosek o udzielenie 
zezwolenia na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego składa organ prowadzący 
szkołę, w której ma zostać utworzony ten oddział, w terminie do dnia 31 marca roku szkolnego 
poprzedzającego rok szkolny, w którym oddział przygotowania wojskowego ma rozpocząć 
działalność. Do wniosku dołącza się opinię rady pedagogicznej szkoły oraz zobowiązanie W
organu prowadzącego szkołę do ponoszenia kosztów kształcenia w oddziale przygotowania 
wojskowego przekraczających wydatki bieżące ponoszone na jednego ucznia w pozostałych 
oddziałach szkoły,

Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 
z 2019 r., poz. 1148 z późn. zm.), w przypadku szkół prowadzonych przez jednostki samorządu 
terytorialnego zadania i kompetencje organu prowadzącego w tym zakresie, określone w art.
28a ust. 5 i ust 7 pkt 2, wykonuje rada powiatu.


