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2. Organem prowadzącym Liceum jest Minister

Obrony Narodowej.

3. Liceum jest jednostką organizacyjną podpo-

rządkowaną Dowódcy Wojsk Lotniczych i Obrony Po-

wietrznej.

4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny

jest właściwy dla Liceum kurator oświaty.

5. Pod względem finansowym i gospodarczym

Liceum podlega Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrz-

nych w Dęblinie.

6. Liceum prowadzi gospodarkę rzeczowymi skład-

nikami majątkowymi oraz wydatkami rzeczowymi na

zasadach przewidzianych dla jednostek budżetowych.

7. Liceum działa na podstawie statutu nadanego

przez radę pedagogiczną Liceum, zatwierdzonego przez

Dowódcę Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej.

8. Wydatki związane z funkcjonowaniem Liceum

pokrywane są z budżetu Ministerstwa Obrony Narodo-

wej oraz subwencji oświatowej, zgodnie z ustawą z dnia

7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r.

Nr 67, poz. 329 z późn. zm.).

9. Limit przyjęć do 1 klasy Liceum określa corocz-

nie Dowódca Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej.

10.  Uczniowie Liceum w okresie nauki otrzymują

bezpłatne wyżywienie, zakwaterowanie oraz pomoc

lekarską w zakresie i na zasadach określonych dla żoł-

nierzy pełniących służbę wojskową w charakterze kan-

dydatów na żołnierzy zawodowych.

11.  Uczniom Liceum przysługuje bezpłatnie mun-

dur szkolny.

12.  Uczniowie Liceum podlegają ubezpieczeniu

na koszt wojska:

1) od następstw nieszczęśliwych wypadków w zakre-

sie przewidzianym dla młodzieży szkolnej;

2) od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które

mogą wyrządzić osobom trzecim w ich mieniu pod-

czas lub w związku z nauką i zajęciami pozalekcyj-

nymi.

13.  Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia,

z mocą obowiązującą od dnia podpisania.

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziński
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DECYZJA Nr 135/MON

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 15 maja 2003 r.

w sprawie ustanowienia dorocznego Święta 8 Koszalińskiego Pułku Przeciwlotniczego w Koszalinie

Poz. 99, 100

Dla upamiętnienia daty zdobycia Monte Cassino

przez żołnierzy II Korpusu Polskiego, w składzie którego

walczyli przeciwlotnicy z 8 Pułku Artylerii Przeciwlotniczej

Ciężkiej, na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca

1992 r. o ustanowieniu Święta Wojska Polskiego (Dz. U.

Nr 60, poz. 303) oraz postanowień rozkazu Nr 1/MON Mi-

nistra Obrony Narodowej z dnia 2 stycznia 1991 r. w spra-

wie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego

(Dz. Rozk. MON poz. 1) ustala się, co następuje:

1.  8 Koszaliński Pułk Przeciwlotniczy obchodzi do-

roczne Święto w dniu 18 maja.

2.Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia,

z mocą obowiązującą od dnia podpisania.

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziński




