
 

 

POROZUMIENIE NR E.031.1.2017 (NR 40/2017) 

 

z dnia 2 stycznia 2017 r. 

Działając na podstawie art. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 446 z późn. zm.), art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.), art. 12 ust. 2 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. 

zm.), 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 szkołach publicznych (Dz. U. Nr 36, 

poz. 155 z późn. zm.), na wniosek Gminy Miejskiej Lubań, zawiera się porozumienie następującej treści, 

pomiędzy:  

1/ Gminą Miejską Lubań, ul. 7 Dywizji 14, 59-800 Lubań, NIP 6131568359, REGON 230821380, 

reprezentowaną przez: Arkadiusza Słowińskiego - Burmistrza Miasta Lubań przy kontrasygnacie Skarbnika 

Miasta Mariana Zwierzańskiego zwaną dalej „Gminą Miejską Lubań”  

a:  

2/ Powiatem Lubańskim, ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań, NIP 6131439691, REGON 230821374, 

reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają: Walery Czarnecki– Starosta Lubański, 

Wojciech Zembik – Wicestarosta Lubański przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Anny Wojewoda 

zwanym dalej „Powiatem Lubańskim”, 

§ 1. 1. Przedmiotem Porozumienia jest powierzenie od dnia 01.01.2017 r. Gminie Miejskiej Lubań zadania: 

organizacji nauki religii wyznania ewangelicko – augsburskiego w formie pozaszkolnego punktu 

katechetycznego mieszczącego się przy Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Lubaniu, ul. Aleja 

Kombatantów 2A. 

2. Powiat Lubański oświadcza, iż powierza realizację zadania, określonego w ust. 1, Gminie Miejskiej 

Lubań, która przyjmuje powierzone jej zadanie. 

3. Gmina Miejska Lubań oświadcza, iż realizacja zadania, wskazanego w ust. 1, będzie wykonywana przez 

nauczyciela posiadającego określone kwalifikacje zgodnie z Kartą Nauczyciela. 

§ 2. 1. Zatrudnienie nauczyciela religii wyznania ewangelicko – augsburskiego, o którym mowa  

w § 1 ust.3, ze wszystkimi skutkami wynikającymi ze stosunku pracy i przepisów związanych z warunkami 

i sposobem organizowania nauki religii, w tym także dotyczących sprawowania nadzoru, przyjmuje Gmina 

Miejska Lubań i realizować je będzie za pośrednictwem Gimnazjum Nr 2 im. M. Kopernika w Lubaniu,  

ul. Mickiewicza 1. 

2. Nauczyciel religii, o którym mowa w ust. 1, zostanie zatrudniony przez Dyrektora Gimnazjum Nr 2 im. 

M. Kopernika w Lubaniu, zgodnie z Kartą Nauczyciela w wymiarze 6/18 etatu, tj. 6 godzin tygodniowo. 
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§ 3. 1. Na realizację zadania, o którym mowa w § 1, Powiat Lubański przekaże Gminie Miejskiej Lubań 

środki finansowe w wysokości 1043,07 zł, przeznaczone na pokrycie kosztów współfinansowania prowadzenia 

punktu katechetycznego, o którym mowa w § 1, tj. częściowej refundacji wynagrodzenia nauczyciela religii 

wyznania ewangelicko – augsburskiego. 

2. Koszty zostaną określone notą obciążeniową wystawioną przez Urząd Miasta Lubań, przy czym nota 

obciążeniowa wystawiona będzie raz w roku. 

3. Płatność w wysokości 1043,07 zł, za zajęcia zrealizowane od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.08.2017 r. 

nastąpi w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej noty obciążeniowej na wskazany 

w nocie rachunek bankowy, nie później jednak niż do dnia 30 września danego roku. W przypadku zwłoki 

w przekazaniu wymienionych w ust. 2 kosztów Gmina Miejska Lubań ma prawo obciążyć Powiat Lubański 

odsetkami jak za zaległości podatkowe za cały okres zwłoki. 

§ 4. Porozumienie zawiera się na okres od dnia 01.01.2017 r. do 31.08.2017 r. 

§ 5. 1. Strony zobowiązują się do współdziałania ze szczególną starannością dla zrealizowania zadania 

określonego w § 1. 

2. Termin wykorzystania udzielonej dotacji upływa 31 grudnia danego roku budżetowego, w którym 

udzielono dotacji. Rozliczenie dotacji odbywa się na podstawie pisemnej informacji wystawionej przez Gminę 

Miejską Lubań, która potwierdza jej wykorzystanie zgodnie z celem na jaki została przyznana (Załącznik nr 1). 

3. Udzielona dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub w nadmiernej 

wysokości, podlega zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej, jak dla zaległości podatkowych 

w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia powyższych okoliczności. 

§ 6. Wszystkie zmiany i uzupełnienie treści niniejszego Porozumienia wymagają zgody wszystkich Stron 

i zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 7. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszego Porozumienia Strony będą rozstrzygać polubownie. 

W przypadku braku możliwości rozwiązania sporu, spór będzie podlegał rozpoznaniu przez właściwy 

miejscowo sąd powszechny ze względu na siedzibę Gminy Miejskiej Lubań. 

§ 8. Porozumienie zawarto w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 dla każdej ze stron. 

§ 9. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r. 

§ 10. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.  

Starosta Lubański: 

W. Czarnecki 

Wicestarosta Lubański: 

W. Zembik 

Skarbnik Powiatu: 

A. Wojewoda 

Burmistrz Miasta Lubań: 

A. Słowiński 

Skarbnik Miasta: 

M. Zwierzański
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