
 

 

POROZUMIENIE 

zawarte w dniu 21.09.2015 r. pomiędzy Gminą Zelów reprezentowaną przez Burmistrza Zelowa p. Urszulę 

Świerczyńską, a Gminą Szczerców, reprezentowaną przez Wójta Gminy Szczerców – p. Krzysztofa Kamieniaka. 

§ 1. Przedmiotem porozumienia jest ustalenie zasad prowadzenia Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego 

przy Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Zelowie nauki religii dla uczniów szkół podstawowych i oddziałów 

przygotowania przedszkolnego, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Zelów  

i Gminę Szczerców. 

§ 2. 1. Gmina Zelów na podstawie stosownego Porozumienia zawartego z Parafią Ewangelicko-

Reformowaną w Zelowie organizuje naukę religii w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym przy ww. parafii 

dla uczniów prowadzonych przez siebie szkół i dla uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Szczerców. 

2. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Zelowie prowadzona przez Gminę Zelów ponosi koszty zatrudnienia na-

uczyciela wyznania ewangelicko-reformowanego, wskazanego przez właściwego biskupa w wymiarze godzin 

wynikającym z liczby uczniów i grup według obowiązujących przepisów i ponosi koszty z tym związane. 

3. Gmina Zelów przekazuje ww. Parafii dotację na pokrycie kosztów dotyczących korzystania z sal lekcyj-

nych w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym. 

§ 3. 1. Za nabór dzieci do nauki religii w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym odpowiada Parafia. 

2. Parafia informuje Gminę Zelów o liczbie uczniów wg szkół i klas objętych nauką religii w Pozaszkol-

nym Punkcie Katechetycznym wg stanu na dzień 20 września i 20 lutego danego roku szkolnego. 

§ 4. 1. Do Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego mogą uczęszczać uczniowie szkół prowadzonych przez 

Gminę Szczerców. 

2. Gmina Szczerców zwraca Gminie Zelów koszty poniesione na naukę religii uczniów, o których mowa  

w ust. 1. 

3. Koszty, o których mowa w ust. 2 oblicza się mnożąc wydatki poniesione przez Gminę Zelów na jednego 

ucznia Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego przez liczbę uczniów ze szkół prowadzonych przez Gminę 

Szczerców. 

4. Zwrot kosztów następuje w 2 ratach – do końca grudnia 2015 r. i do końca sierpnia 2016 r. – na podsta-

wie not obciążeniowych przedstawionych przez Gminę Zelów. 

§ 5. Porozumienie zawiera się na czas od 1 września 2015 r. do 31 sierpnia 2016 r. 

§ 6. Zmiany umowy mogą być zawierane w formie pisemnej. 

§ 7. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
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§ 8. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 

  

Burmistrz Zelowa 

Urszula Świerczyńska 

Wójt 

 Gminy Szczerców 

Krzysztof Kamieniak 
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