
ZARZĄDZENIE Nr 293/2021 
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 

z dnia 9 lutego 2021 r.  
 
 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu 
uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie skierowania do Ministra Obrony Narodowej 
wniosku o udzielenie zezwolenia na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego  
w XVI Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie oraz zobowiązania do ponoszenia przez 
Gminę Miejską Kraków kosztów kształcenia w oddziale przygotowania wojskowego 
przekraczających wydatki bieżące ponoszone na jednego ucznia w pozostałych 
oddziałach szkoły 

 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 
713, 1378), zarządza się, co następuje: 
 

§ 1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt 
uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie skierowania do Ministra Obrony Narodowej 
wniosku o udzielenie zezwolenia na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w XVI 
Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie oraz zobowiązania do ponoszenia przez Gminę 
Miejską Kraków kosztów kształcenia w oddziale przygotowania wojskowego 
przekraczających wydatki bieżące ponoszone na jednego ucznia w pozostałych oddziałach 
szkoły. 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 



druk nr       projekt Prezydenta Miasta Krakowa 

 

UCHWAŁA NR 

RADY MIASTA KRAKOWA 

z dnia  

w sprawie skierowania do Ministra Obrony Narodowej wniosku o udzielenie 
zezwolenia na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w XVI Liceum 
Ogólnokształcącym w Krakowie oraz zobowiązania do ponoszenia przez Gminę Miejską 
Kraków kosztów kształcenia w oddziale przygotowania wojskowego przekraczających 
wydatki bieżące ponoszone na jednego ucznia w pozostałych oddziałach szkoły 

 
Na podstawie art.12 pkt 11, art. 92 ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 28a ust. 5, 6 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 2020 r. poz. 910, 1378, z 2021 r.  
poz. 4) uchwala się, co następuje: 

 
§ 1. 1. Postanawia się skierować do Ministra Obrony Narodowej wniosek o udzielenie 

zezwolenia na utworzenie z dniem 1 września 2021 r. oddziału przygotowania wojskowego  
w XVI Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie. 

2.Wniosek, o którym mowa w ust. 1, określający organizację kształcenia w oddziale 
przygotowania wojskowego oraz datę rozpoczęcia funkcjonowania oddziału wraz z opinią 
Rady Pedagogicznej dotyczącą utworzenia oddziału przygotowania wojskowego w XVI 
Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie stanowi Załącznik nr 1 do uchwały. 

 
§ 2. 1. Gmina Miejska Kraków zobowiązuje się do ponoszenia kosztów kształcenia  

w oddziale przygotowania wojskowego przekraczających wydatki bieżące ponoszone na 
jednego ucznia w pozostałych oddziałach XVI Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie. 

2. Zobowiązanie organu prowadzącego szkołę do ponoszenia kosztów kształcenia  
w oddziale przygotowania wojskowego stanowi Załącznik nr 2 do uchwały. 

 
      § 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa. 
 
      § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  



 

UZASADNIENIE 

 

Zgodnie z obowiązującym od 1 stycznia 2020 r. art. 28a ustawy z 14 grudnia 2016 r. 
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.) w szkołach publicznych, o których 
mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. a i b, czyli czteroletnim liceum ogólnokształcącym oraz 
pięcioletnim technikum wprowadzona została możliwość tworzenia oddziałów przygotowania 
wojskowego. Utworzenie oddziału przygotowania wojskowego wymaga zezwolenia Ministra 
Obrony Narodowej udzielonego w drodze decyzji administracyjnej. Wniosek o zezwolenie na 
utworzenie oddziałów przygotowania wojskowego, zgodnie z ust. 5 wyżej wymienionego 
artykułu składa, w terminie do 31 marca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny,  
w którym oddział przygotowania wojskowego ma rozpocząć działalność, do Ministra Obrony 
Narodowej organ prowadzący szkołę. W myśl art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe 
kompetencje i zadania organu prowadzącego szkołę określone w art. 28 ust. 5 i ust. 7 pkt 2 
należą do Rady Miasta Krakowa. 

Obecnie w żadnej z krakowskich publicznych szkół, o których mowa w art. 18 ust. 1 
pkt 2 lit. a i b ustawy Prawo oświatowe, nie funkcjonują oddziały przygotowania wojskowego 
powołane zgodnie z procedurą określoną w ww. art. 28a.  

Natomiast, od września 2013 r. XVI Liceum Ogólnokształcące w Krakowie 
prowadzi klasy mundurowe (policyjno-wojskowe). Klasy te cieszą się bardzo dużym 
zainteresowaniem młodzieży, w 8 klasach mundurowych uczy się 199 uczniów, co stanowi 
41% młodzieży szkoły. 

XVI Liceum Ogólnokształcące posiada również warunki i odpowiednio 
wykwalifikowaną kadrę do prowadzenia kształcenia w oddziałach przygotowania 
wojskowego. Szczegóły dotyczące organizacji kształcenia, w tym kwalifikacji nauczycieli 
zatrudnionych w XVI Liceum Ogólnokształcącym zawarte zostały we wniosku, który stanowi 
Załącznik nr 1 do uchwały. 

Zatem, podjęcie uchwały w sprawie utworzenia oddziału przygotowania 
wojskowego w XVI Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie jest zasadne i stanowi naturalną 
kontynuację realizowanych w szkole innowacji pedagogicznych w zakresie szkolenia 
wojskowego oraz szkolenia młodzieży w klasach mundurowych we współpracy  
z jednostkami wojskowymi. 

Ponadto  należy zaznaczyć, że na prowadzenie oddziałów przygotowania 
wojskowego Minister Obrony Narodowej udzielać będzie wsparcia finansowego w postaci 
dotacji celowych. Zakres, w jakim będzie udzielany ten rodzaj pomocy, określa 
rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie wsparcia dla 
organu prowadzącego oddział przygotowania wojskowego (Dz. U. 2020 r. poz. 1390). 

 
Przedmiotowa uchwała: 

 nie wymaga zwiększenia zatrudnienia do obsługi realizacji zadania, 
 nie wymaga poniesienia innych dodatkowych wydatków na funkcjonowanie Urzędu 

Miasta Krakowa lub miejskiej jednostki organizacyjnej niż wyżej wymienionych, 
 nie będzie powodować w przyszłości innych dodatkowych kosztów niż wymienione 

powyżej, 
 nie spowoduje zmniejszenia dochodów Miasta. 

 


