
 

 

POROZUMIENIE NR 4/2016 

BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY I WÓJTA GMINY OLEŚNICA 

z dnia 22 listopada 2016 r. 

w sprawie zasad organizacji nauki religii w Punkcie Katechetycznym Kościoła Zielonoświątkowego, 

Zbór Zbawiciela w roku szkolnym 2016/2017 r. 

zawarte pomiędzy:  

Gminą Miastem Oleśnica, reprezentowaną przez Pana Michała Kołacińskiego - Burmistrza Gminy Miasto 

Oleśnica  

a: 

Gminą Oleśnica, reprezentowaną przez Marcina Kasinę - Wójta Gminy Oleśnica.  

Działając na podstawie uchwały nr XXIV/164/16 Rady Gminy Oleśnica z dnia 28.10.2016 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miasto Oleśnica w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia 

związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego w roku szkolnym 2016/17 oraz uchwały  

nr XXIV/200/2016 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 30 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

porozumienia pomiędzy Gminą Miasto Oleśnica a między innymi Gminą Oleśnica dotyczącego zasad 

prowadzenia pozaszkolnego punktu katechetycznego w związku z § 2 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii  

w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. nr 36, poz. 155 z późn. zm.), zawiera się porozumienie  

o następującej treści: 

§ 1. Porozumienie dotyczy zasad prowadzenia nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego w pozaszkolnym 

punkcie katechetycznym położonym przy ul. Łużyckiej 22 w Oleśnicy w okresie od 1.10.2016 r. do 23.06.2017 

r. 

§ 2. 1. Strony ustalają, że pozaszkolny punkt katechetyczny prowadzony będzie przez Kościół 

Zielonoświątkowy Zbór "Zbawiciela" w Oleśnicy. 

2. Gmina Miasto Oleśnica zatrudni nauczyciela religii za pośrednictwem Szkoły Podstawowej  

z Oddziałami Integracyjnymi Nr 6 im. Janusza Korczaka w Oleśnicy, ul. Kleeberga 4, w tygodniowym 

wymiarze 4/18 etatu oraz za pośrednictwem Gimnazjum Nr 3 im. Podróżników i Odkrywców Polskich  

w Oleśnicy, ul. Kochanowskiego 8, w wymiarze 2/18 etatu po 2 (dwie) godziny tygodniowo, w grupach: 

a) klasy I-III Szkoły Podstawowej, 

b) klasy IV-VI Szkoły Podstawowej, 

c) klasy I-III Gimnazjum. 

3. W roku szkolnym 2016/17 w punkcie katechetycznym na naukę religii uczęszczać będzie łącznie 13 

(trzynastu) uczniów, w tym: 
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a) 0 uczniów w grupie, o której mowa w § 2 ust 2 lit a) powyżej, 

b) 1 uczniów w grupie, o której mowa w § 2 ust 2 lit b) powyżej, 

c) 0 uczniów w grupie, o której mowa w § 2 ust 2 lit c) powyżej 

prowadzonych przez Gminę Oleśnica. 

§ 3. Koszty zatrudnienia nauczyciela religii w punkcie katechetycznym, ponoszone przez Gminę Miasto 

Oleśnica obejmują wydatki w następujących paragrafach klasyfikacji budżetowej: 4010 - wynagrodzenia 

osobowe pracowników, 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne, 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne, 

4120 - składki na Fundusz Pracy, 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. 

§ 4. 1. Kalkulacja kosztów, o których mowa w §3, stanowi załącznik do niniejszego porozumienia. 

2. Planowane koszty zatrudnienia nauczyciela w okresie od 1.10.2016 r. do 31.08.2017r. wyniosą 11.356,44 

zł, przy czym: 

a) koszt zatrudnienia nauczyciela w szkole podstawowej wyniesie 7.570,96 zł., 

b) koszt zatrudnienia nauczyciela w gimnazjum wyniesie 3.785,48 zł. 

3. Koszt zatrudnienia nauczyciela w poszczególnych grupach wiekowych dla każdej Gminy będzie 

wyliczany według następującego wzoru: 

 

 

4. Gmina pokrywać będzie koszty zatrudnienia nauczyciela religii w punkcie katechetycznym w wysokości 

równej sumie kosztu zatrudnienia tego nauczyciela dla każdej z grup, o których mowa w § 2 ust. 2 powyżej,  

do których uczęszczali będą uczniowie szkół, dla których jest organem prowadzącym, proporcjonalnie  

do liczby uczniów uczęszczających na religię w danej grupie. 

5. Całkowita kwota dotacji od Gminy Oleśnica na realizację zadania, zgodnie z kalkulacją, za okres  

od 1.10.2016 r. do 31.08.2017 r. wynosi 473,19 zł. 

6. Gmina Oleśnica zobowiązuje się przekazać Gminie Miasto Oleśnica na rachunek bankowy prowadzony 

w Banku Spółdzielczym numer 87958400082001000000 550023 dotację, o której mowa w ust. 5 w dwóch 

częściach: 

- 129,03 zł (43,01 x 3 m-ce) za okres od 01.10.2016 r. do 31.12.2016 r. w terminie do dnia 30.11.2016 r. 

oraz 

- 344,16 zł (43,02 zł x 8 m-cy) za okres od 01.01.2017 r. do 31.08.2017 r. w terminie do dnia 30.04.2017 r. 

7. W przypadku braku zapłaty w terminach określonych w ust. 6 zostaną naliczone odsetki ustawowe  

za każdy dzień zwłoki. 

§ 5. 1. Kwota, o której mowa w § 4 ust.5 jest kwotą planowaną. W przypadku zmiany nauczyciela  

lub wysokości wynagrodzenia nauczyciela, ewentualnie liczby uczniów objętych nauką religii z Gminy 

Oleśnica lub zmiany liczby uczniów w poszczególnych grupach kwota dotacji zostanie rozliczna zgodnie z 

treścią niniejszego porozumienia. 

2. Termin wykorzystania udzielonej dotacji ustala się na dzień 31.08.2017 r. 

3. Termin rozliczenia udzielonej dotacji ustala się na dzień 

- 31.01.2017 r. dla dotacji udzielonej w 2016 roku, 

- 15.09.2017 r dla dotacji udzielonej w 2017 roku. 
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4. Gmina Miasto Oleśnica przekaże Gminie Oleśnica rozliczenie faktycznie poniesionych kosztów 

zatrudnienia nauczyciela, 

5. W przypadku, gdy koszty zatrudnienia nauczyciela religii wynikające z rozliczenia, o którym mowa  

w ust. 4 powyżej, będą: 

1) wyższe od kwoty dotacji jaką otrzymała Gmina Miasto Oleśnica, to Gmina Oleśnica zobowiązuje  

się do zapłaty różnicy w terminie 15 (piętnastu) dni od daty otrzymania rozliczenia; 

2) w przypadku nie uregulowania płatności w powyższym terminie naliczone zostaną odsetki w wysokości 

określonej jak dla zaległości podatkowych, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych; 

3) niższe od kwoty dotacji jaką otrzymała Gmina Miasto Oleśnica, to zwrot udzielonej dotacji nastąpi  

w terminie: 

- 31.01.2017 r. dla dotacji udzielonej w 2016 roku, 

- 15.09.2017 r. dla dotacji udzielonej w 2017 roku; 

w przypadku nie uregulowania płatności w powyższym terminie naliczone zostaną odsetki w wysokości 

określonej jak dla zaległości podatkowych, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych. 

§ 6. W sprawach nieuregulowanych porozumieniem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§ 7. 1. Wszelkie zmiany warunków porozumienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem 

nieważności. 

2. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 

3. Porozumienie wchodzi w życie z dniem 1.10.2016 r. 

4. Porozumienie zostało sporządzone w czterech egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron. 

 

Burmistrz Miasta Oleśnicy: 

M. Kołaciński 

Wójt Gminy Oleśnica: 

M. Kasina 
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Załącznik do porozumienia nr 4/2016 Burmistrza Miasta Oleśnicy  

i Wójta Gminy Oleśnica z dnia 22 listopada 2016 r. 
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