
 

 

POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE NR E.031.10/2017 

GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI I GMINY MIEJSKIEJ LUBAŃ 

z dnia 30 listopada 2017 r. 

w sprawie organizacji nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego w formie pozaszkolnego punktu 

katechetycznego 

Na podstawie art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), 

art. 12 ust. 1 ustawy o systemie oświaty (tj. 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 

Gryfów Śląski, zawiera się porozumienie następującej treści, pomiędzy: 

1. Gminą Gryfów Śląski  

z siedzibą w Gryfowie Śląskim, ul. Rynek 1,  

59-620 Gryfów Śl., NIP 6161223228, REGON 23081635,  

reprezentowaną przez:  

Olgierda Poniźnika – Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski,  

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy i Miasta Gryfów Śląski – Anny Jankowskiej  

zwanej dalej „Gminą Gryfów Śląski”  

a 

2. Gminą Miejską Lubań  

z siedzibą w Lubaniu, 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” 

§ 1. 1. Przedmiotem Porozumienia jest powierzenie od dnia 01.09.2017 r. Gminie Gryfów Śląski zadania: 

organizacji nauki religii  wyznania Kościoła Zielonoświątkowego w formie pozaszkolnego punktu 

katechetycznego mieszczącego się przy Zborze Kościoła Zielonoświątkowego, ul. Parkowa 1 w Gryfowie 

Śląskim dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. 

2. Gmina Miejska Lubań oświadcza, iż powierza realizację zadania określonego w ust. 1 Gminie Gryfów 

Śląski, która przyjmuje powierzone jej zadanie. 
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3. Gmina Gryfów Śl. 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 Kościoła Zielonoświątkowego, 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 

Gryfów Śląski i realizować je będzie za pośrednictwem Szkoły Podstawowej w Gryfowie Śląskim  

ul. Uczniowska 17, dla której Gmina Gryfów Śląski jest organem prowadzącym. 

2. Nauczyciel religii, o którym mowa w ust. 1, jest zatrudniony przez Dyrektora Szkoły Podstawowej 

w Gryfowie Śląskim, zgodnie z Kartą Nauczyciela w wymiarze 6/18 etatu, tj. 6 godzin tygodniowo. 

§ 3. 1. Na realizację zadania, o którym mowa w § 1, Gmina Miejska Lubań przekaże Gminie Gryfów Śląski 

środki finansowe w wysokości 2.318,39 zł, przeznaczone na pokrycie kosztów współfinansowania prowadzenia 

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

wyznania Kościoła Zielonoświątkowego. 

2. Kwota wymieniona w ust. 1 wynika z załącznika nr 1 do niniejszego Porozumienia. 

3. Kwota wymieniona w ust. 1 i 2 niniejszego porozumienia jest kwotą określoną wstępnie, ponieważ 

nie jest znana obecnie  dokładna wysokość  jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli za rok 

2017 oraz minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego w 2018 roku. Po ustaleniu  wysokości tych 

składników wynagrodzenia nauczyciela religii, kwota różnicy zostanie podana odrębnym pismem i zapłacona 

w terminie określonym w ust. 4. 

4. Zwrot kosztów, za okres od 01.09.2017 r. do 31.08.2018 r., nastąpi w terminie do 30 września 2018 r.,  

na podstawie noty obciążeniowej na konto bankowe Gminy Gryfów Śląski Nr 77 1020 2124 0000 8402 0011 

0106. 

§ 4. Porozumienie zawiera się na okres od dnia 01.09.2017 r. do 31.08.2018 r. 

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

określonego w § 1 niniejszego pisma. 

§ 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 września 2017 r. 

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski: 

O. Poniźnik 

Skarbnik Gminy Gryfów Śląski: 

A. Jankowska 

Burmistrz Miasta Lubań: 

A. Słowiński 

Skarbnik Miasta: 

M. Zwierzański
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