UCHWAŁA NR VI/XXI/330/21
RADY POWIATU WEJHEROWSKIEGO
z dnia 20 maja 2021 r.
w sprawie złożenia wniosku o zezwolenie na prowadzenie oddziału przygotowania wojskowego
Na podstawie: art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.) oraz na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 i art. 28a ust. 5 i 7 pkt 2 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (j.t. Dz.U z 2020 r. poz. 910 ze zm.),
Rada Powiatu Wejherowskiego
uchwala, co następuje:
§ 1.
Postanawia się złożyć do Ministra Obrony Narodowej wniosek o zezwolenie na utworzenie i prowadzenie
oddziału przygotowania wojskowego w Powiatowym Zespole Szkół w Redzie.
§ 2.
Powiat Wejherowski zobowiązuje się do ponoszenia kosztów kształcenia w oddziale przygotowania
wojskowego, o którym mowa w § 1, przekraczających wydatki bieżące ponoszone na jednego ucznia
w pozostałych oddziałach szkoły.
§ 3.
Upoważnia się Wicestarostę Wejherowskiego do złożenia wniosku, o którym mowa w § 1.
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wejherowskiego.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu Wejherowskiego
Józef Reszke
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Uzasadnienie
Powiatowy Zespół Szkół w Redzie od 2012 roku realizuje autorski program kształcenia ogólnego klas
mundurowych ujętych w ewidencji Pomorskiego Kuratora Oświaty w wykazie szkół realizujących innowacje
pedagogiczne w zakresie edukacji obronnej. Następnie w 2017 roku Powiatowy Zespół Szkół w Redzie został
pozytywnie zweryfikowany i zakwalifikowany do udziału w pilotażowym programie wspierania przez
Ministerstwo Obrony Narodowej szkół prowadzących klasy mundurowe w celu utworzenia certyfikowanych
pionów wojskowych klas mundurowych. Obecnie Ministerstwo Obrony Narodowej realizuje proces
wygaszania certyfikowanych wojskowych klas mundurowych, wprowadzając w ich miejsce oddziały
przygotowania wojskowego. W związku z powyższym Powiatowy Zespół Szkół w Redzie zwrócił się
z wnioskiem do organu prowadzącego o złożenie do Ministra Obrony Narodowej wniosku o zezwolenie na
utworzenie i prowadzenie przedmiotowego oddziału przygotowania wojskowego, który pozwoli na
kontynuację dotychczasowego profilu kształcenia w klasach mundurowych.
Funkcjonowanie oddziału przygotowania wojskowego w Powiatowym Zespole Szkół w Redzie planowane
jest od dnia 1 września 2021 roku.
Finansowanie oddziału przygotowania wojskowego pokrywane jest z subwencji oświatowej powiatu,
a dodatkowe wyposażenie z dotacji Ministra Obrony Narodowej.
Projekt uchwały przedkłada Zarząd Powiatu.
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