
UCHWAŁA NR XVI/549/20 
RADY MIASTA SZCZECIN 

z dnia 9 kwietnia 2020 r. 

w sprawie złożenia wniosku do Ministra Obrony Narodowej o zezwolenie na prowadzenie 
w Technikum Morskim i Politechnicznym w Szczecinie, wchodzącego w skład 
Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, oddziału 
przygotowania wojskowego 

Na podstawie 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. 1078, poz. 1680, poz. 1681, poz. 1818, 
poz. 2197, poz. 2248) Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:   

§ 1. 1. Postanawia się złożyć wniosek do Ministra Obrony Narodowej o zezwolenie na 
prowadzenie od dnia 1 września 2020 roku oddziału przygotowania wojskowego w Technikum 
Morskim i Politechnicznym w Szczecinie, wchodzącego w skład Zachodniopomorskiego Centrum 
Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie przy ul. Hożej 6.     

2. Przyjmuje się zobowiązanie do ponoszenia kosztów kształcenia w oddziale przygotowania 
wojskowego przekraczających wydatki bieżące ponoszone na jednego ucznia w pozostałych 
oddziałach Technikum Morskiego i Politechnicznego w Szczecinie. 

§ 2. 1. Zobowiązuje się Prezydenta Miasta Szczecin do przygotowania wniosku, o którym mowa 
§ 1 ust. 1. Jego wzór określa Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Upoważania się Prezydenta Miasta Szczecin do podpisania wniosku, o którym mowa w ust. 1, 
oraz oświadczenia zawierającego zobowiązanie, o którym mowa w § 1 ust. 2. 

 

  
 Przewodnicząca Rady Miasta Szczecin 

 
 

Renata Łażewska 
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…………………………………………. 
                                                                                                                                (miejscowość, data) 

…………………………………………. 
(nazwa organu prowadzącego szkołę) 
 

…………………………………………. 
(adres organu prowadzącego szkołę) 

 
…………………………………………. 
(dane kontaktowe) 

 
MINISTER OBRONY NARODOWEJ 

00-911 Warszawa, Al. Niepodległości 218 
 

 
WNIOSEK  

O ZEZWOLENIE NA UTWORZENIE 
ODDZIAŁU PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO 

 
Na podstawie art. 28a ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681, 1818, 2197 i 2248),  
 
wnioskuję o udzielenie zezwolenia na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego 
w………………………………………………………………………………………………… 

(nazwa placówki) 

 
 
1.  Data rozpoczęcia funkcjonowania oddziału przygotowania wojskowego 

 
 

2.  Organizacja kształcenia w oddziale przygotowania wojskowego 
 
 

 
Załączniki: 

1. Opinia rady pedagogicznej placówki, w której prowadzony będzie oddział przygotowania 
wojskowego. 

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

3. Uchwała odpowiednio rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa
1
 w sprawie złożenia 

wniosku o zezwolenie na prowadzenie oddziału przygotowania wojskowego. 

 
 
 

………….……………………………………. 
(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji  

organu prowadzącego szkołę
2
) 

                                                           
1
 Na podst. art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681, 

1818, 2197 i 2248). 
2
 Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie umocowania do reprezentowania organu prowadzącego szkołę. 

Załącznik do uchwały Nr XVI/549/20

Rady Miasta Szczecin

z dnia 9 kwietnia 2020 r.
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