
 

 

POROZUMIENIE 

z dnia 19 stycznia 2015 r. 

zawarte w dniu 19 stycznia 2015 roku pomiędzy: 

Powiatem Pabianickim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają: 

1. Irena Grenda - Członek Zarządu Powiatu Pabianickiego 

2. Gabriela Wenne-Błażyńska - Członek Zarządu Powiatu Pabianickiego, 

zwanym dalej „Powiatem”, 

a Gminą Miejską Pabianice - Miastem Pabianice, reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Pabianic, 

Pana Grzegorza Mackiewicza, 

zwanym dalej „Miastem”. 

Na podstawie upoważnień wynikających z właściwych uchwał: 

1. Uchwały Rady Miejskiej w Pabianicach nr IV/24/14 z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie upoważnienia 

Prezydenta Miasta Pabianic do zawierania porozumień i umów dotyczących realizacji zadań z zakresu oświaty 

i opieki społecznej z innymi jednostkami samorządu terytorialnego jak i jednostkami administracji rządowej. 

2. Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego nr LXIII/438/14 z dnia 30 października 2014 roku w sprawie 

upoważnienia Zarządu Powiatu Pabianickiego do zawarcia porozumienia z Miastem Pabianice, zawarte zostało 

porozumienie: 

§ 1. 1. Powiat powierza, a Miasto przyjmuje do realizacji zadanie publiczne z zakresu nauczania religii Ko-

ścioła Zielonoświątkowego dwójki dzieci, będących uczniami szkoły, dla której Powiat jest organem prowa-

dzącym, a uczęszczającymi na religię do Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego mieszczącego się przy Zbo-

rze Kościoła Zielonoświątkowego w Pabianicach, przy  ul. Konopnej 26. 

2. Przedmiotem porozumienia jest określenie zasad zwrotu kosztów za realizację zadania, o którym mowa 

w § 1. 

3. Nauczyciel religii – katecheta wskazany przez Pastora ww. Zboru, zatrudniony jest w Gimnazjum nr 2 w 

Pabianicach. 

§ 2. 1. Wynagrodzenie katechety w okresie od stycznia do sierpnia 2015 r. wynosi: 7 171,33 zł. 

2. Ilość uczniów uczęszczających na religię: 7 dzieci. 

3. Powiat zobowiązuje się do zwrotu 2/7 kosztów zatrudnienia katechety ponoszonych przez Miasto (za 

okres od stycznia do sierpnia 2015 r.), co stanowi kwotę 2 048,95 zł (słownie: dwa tysiące czterdzieści osiem zł 

95/100) za 2 dzieci uczęszczające na religię do Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego w Pabianicach. 

§ 3. Powiat ma zabezpieczone środki finansowe na realizację zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1, w bu-

dżecie Powiatu Pabianickiego na 2015 rok w dziale 801, rozdział 80130 § 2310 w kwocie 2048,95 zł. 
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§ 4. Powiat zobowiązuje się przekazać Miastu środki finansowe w formie dotacji celowej na pokrycie kosz-

tów wymienionych w § 2 ust. 3 na podstawie noty obciążeniowej przekazanej do 10 sierpnia 2015 r. wraz  

z imiennym wykazem dzieci, które uczęszczają na religie do Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego w Pabia-

nicach oraz kalkulacją kosztów wynagrodzeń katechety w ww. okresie. 

§ 5. Strony zgodnie postanawiają, że wykorzystanie dotacji nastąpi w nieprzekraczalnym terminie do dnia 

31 sierpnia 2015 r. 

§ 6. 1. Powiatowi przysługuje prawo do kontroli prawidłowości wykorzystania ww. dotacji celowej oraz 

wgląd do dokumentacji finansowej dotacji. 

2. Kontrola wykonania zadania będzie prowadzona na zasadach i w trybie określonych w przepisach o kon-

troli w administracji rządowej. 

3. Miasto zobowiązane jest do przedłożenia Powiatowi sprawozdania z rozliczenia dotacji do dnia 10 wrze-

śnia 2015 r. 

4. Zatwierdzenie przez Powiat sprawozdania jest warunkiem całkowitego rozliczenia udzielonej dotacji. 

§ 7. Wydatkowanie przyznanych środków oraz zwrot niewykorzystanych, wykorzystanych niezgodnie prze-

znaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911 i 

1146). 

§ 8. W przypadku rezygnacji z uczęszczania na religię Miasto powiadomi niezwłocznie Powiat. 

§ 9. Zmiany i uzupełnienia porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 10. Niniejsze porozumienie sporządzone zostało w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

dla każdej ze stron. 

§ 11. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi  

w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. 

  

 Prezydent 

 Miasta Pabianic 

Grzegorz Mackiewicz 

Członek Zarządu 

 Powiatu Pabianickiego 

Irena Grenda 

Członek Zarządu 

 Powiatu Pabianickiego 

Gabriela Wenne-Błażyńska 
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