
 

 

POROZUMIENIE 

z dnia 1 września 2017 r. 

pomiędzy: 

Gminą Ząbkowice Śląskie z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich, 

ul. 1 Maja 15, 57-200 Ząbkowice Śląskie, 

reprezentowaną przez: 

Pana Marcina Orzeszka – Burmistrza Ząbkowic Śląskich, 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Pani Bożeny Kasprzyk, 

zwaną w treści Porozumienia „Gminą Ząbkowice Śląskie” 

a 

Gminą Ziębice z siedzibą w Ziębicach, ul. Przemysłowa 10, 57-220 Ziębice 

reprezentowaną przez: 

Panią Alicję Bira – Burmistrza Ziębic, 

Przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Pani Anny Słowik, 

zwaną w treści Porozumienia „Gminą Ziębice” 

Działając na podstawie § 2 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 

1992 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach 

(t.j. Dz. U. z 1992 roku Nr 36, poz. 155 z późn. zm.) zawiera się porozumienie następującej treści: 

§ 1. 1. Gmina Ząbkowice Śląskie powierza a Gmina Ziębice przyjmuje do realizacji zadanie organizacji 

nauki religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, w formie punktu katechetycznego w Służejowie 

prowadzonego w ramach systemu oświatowego przez Szkołę Podstawową nr 2 w Ziębicach dla uczniów szkół, 

których organem prowadzącym jest Gmina Ząbkowice Śląskie i Gmina Ziębice. 

2. Gmina Ziębice oświadcza, iż realizacja zadania wskazanego w ust. 1 będzie wykonywana przez 

nauczyciela posiadającego wymagania kwalifikacyjne oraz zatrudnionego zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 

1982 r. – Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189). 

§ 2. 1. Zatrudnienie nauczyciela religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, o którym mowa  

w § 1 ust. 2, ze wszystkimi skutkami wynikającymi ze stosunku pracy i przepisów związanych z warunkami 

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

Ziębice, która będzie realizować zadanie za pośrednictwem Szkoły Podstawowej nr 2 w Ziębicach, w wymiarze 

2/18 etatu. 

2. Nauczyciel religii, o którym mowa w ust. 1 będzie prowadził naukę religii w punkcie katechetycznym 

w Służejowie prowadzonym w ramach systemu oświatowego przez Szkołę Podstawową nr 2 w Ziębicach  

dla uczniów szkół, których organem prowadzącym jest Gmina Ząbkowice Śląskie i Gmina Ziębice. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 15 czerwca 2018 r.

Poz. 3101



3. W roku szkolnym 2017/2018 w punkcie katechetycznym, o którym mowa w ust. 2, zgodnie 

z oświadczeniami rodziców, na naukę religii będzie uczęszczać 1 uczeń szkoły prowadzonej przez Gminę 

Ząbkowice Śląskie, 1 uczeń szkoły prowadzonej przez Gminę Ziębice. Zajęcia będą odbywały się w 1 grupie, 

po dwie godziny lekcyjne w tygodniu. 

4. Gmina Ząbkowice Śląskie i Ziębice nie ponoszą kosztów finansowych związanych z dowozem uczniów 

na naukę religii w punkcie katechetycznym w Służejowie prowadzonym w ramach systemu oświatowego przez 

Szkołę Podstawową nr 2 w Ziębicach dla uczniów szkół, których organem prowadzącym jest Gmina 

Ząbkowice Śląskie i Gmina Ziębice. 

§ 3. 1. Na realizację zadania, o którym mowa w § 1, Gmina Ząbkowice Śląskie przekaże Gminie Ziębice 

środki finansowe przeznaczone na pokrycie kosztów współfinansowania prowadzenia punktu katechetycznego, 

o którym mowa w § 1, tj. na częściowe pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła 

Adwentystów Dnia Siódmego. 

2. Miesięczna wysokość środków finansowych, o których mowa w ust. 1 zostaje wyliczona jako iloczyn 

wynagrodzenia brutto (wraz z pochodnymi) nauczyciela religii i procentowego udziału uczniów szkół,  

dla których organem prowadzącym są Gminy Ząbkowice Śląskie i Ziębice, do ogólnej liczny uczniów 

uczęszczających na zajęcia religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. 

3. Środki finansowe, o którym mowa w ust. 1 Gmina Ząbkowice Śląskie przekaże na podstawie 

prawidłowo wystawionej noty księgowej w miesiącu następującym po miesiącu, w którym Gmina Ziębice 

wypłaciła wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, na wskazany przez nią rachunek bankowy, w terminie 

14 dni od daty jej otrzymania. 

4. W przypadku zwłoki w uregulowaniu zobowiązań w ust. 2 Gmina Ziębice ma prawo obciążyć Gminę 

Ząbkowice Śląskie odsetkami jak za zaległości podatkowe. 

§ 4. 1. Rozliczenie przekazanych środków finansowych odbywa się na podstawie pisemnej informacji 

w terminie do 15 września 2018 roku przez Gminę Ziębice, która potwierdzi ich wykorzystanie zgodnie 

z celem na jaki zostały przekazane. 

2. Przekazane środki finansowe, wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie  

lub w nadmiernej wysokości, podlegają zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej, jak dla zaległości 

podatkowych w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia powyższych okoliczności. 

§ 5. Porozumienie zawiera się na rok szkolny 2017/2018. 

§ 6. Strony zobowiązują się do współdziałania ze szczególną starannością w celu zrealizowania zadania, 

określonego w § 1. 

§ 7. Wszystkie zmiany treści niniejszego Porozumienia wymagają zgody Stron i zachowania formy 

pisemnej pod rygor nieważności. 

§ 8. 1. Spory wynikłe w zakresie realizacji Porozumienia Strony będą rozstrzygać polubownie. 

2. W przypadku braku możliwości rozwiązania sporu, będzie on podlegał rozpoznaniu przez właściwy 

miejscowo sad powszechny. 

§ 9. Porozumienie zawarto w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron. 
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§ 10. Porozumienie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 roku. 

Z up. Burmistrza 

Zastępca Burmistrza: 

E. Fizgał 

Skarbnik Gminy: 

B. Kasprzyk 

Burmistrz Ziębic: 

A. Bira 

Skarbnik Gminy: 

A. Słowik 
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