
 

 

ANEKS NR 1/2016 

z dnia 29 września 2016 r. 

do porozumienia nr 8/2016 z dnia 29 lutego 2016 r. zawartego pomiędzy Gminą Miastem Suwałki 

reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Suwałk – Czesława Renkiewicza, przy kontrasygnacie 

Skarbnika Miasta Suwałk – Wiesława Stelmacha, zwanym w dalszej części porozumienia 

„Przyjmującym” z jednej strony a Gminą Przerośl reprezentowaną przez Wójta Gminy Przerośl  

– Sławomira Renkiewicza, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Przerośl – Grażyny Franko, zwaną 

w dalszej treści porozumienia „Przekazującym” z drugiej strony  w sprawie powierzenia przez 

Przekazującego Przyjmującemu, w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., prowadzenia 

zadania publicznego z zakresu nauczania religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, zwanej dalej 

„religią”, dla ucznia(-ów) z terenu Gminy Przerośl w pozaszkolnym punkcie katechetycznym 

w Suwałkach, o następującej treści: 

§ 1. Na podstawie § 3 ust. 3 porozumienia, z uwagi na spadek od 1 września 2016 r. rzeczywistych kosztów 

związanych z realizacją przedmiotowego zadania, spowodowany wzrostem ogólnej liczby uczniów objętych 

przez Przyjmującego realizacją zadania, wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 3 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:  

„dotacja za okres ośmiu miesięcy, tj. od 1 stycznia 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r., w wysokości  

135,63 zł (słownie: sto trzydzieści pięć złotych 63/100) miesięcznie na jednego ucznia, czyli dotacja 

1085,04 zł (słownie: jeden tysiąc osiemdziesiąt pięć złotych 04/100), a dotacja za okres czterech 

miesięcy, tj. od 1 września 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., w wysokości 119,65 zł (słownie:  

sto dziewiętnaście złotych 65/100) miesięcznie na jednego ucznia, czyli dotacja na jednego ucznia 

w ww. okresie zamknie się kwotą ogółem w wysokości 478,60 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt 

osiem złotych 60/100). Łączna dotacja za okres dwunastu miesięcy, tj. od 1 stycznia 2016 r.  

do 31 grudnia 2016 r. zamknie się kwotą ogółem w wysokości 1.563,64 zł (słownie: jeden tysiąc 

pięćset sześćdziesiąt trzy złote 64/100)"; 

2) § 3 ust. 1 pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:  

„w  terminie do dnia 31 października 2016 r. za okres  czterech miesięcy, tj. wrzesień, październik, 

listopad, grudzień 2016 r. w wysokości 478,60 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt osiem złotych 

60/100)”; 

3) § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:  

„Kalkulację całkowitych kosztów za okres styczeń - sierpień 2016 r. związanych z realizacją 

przedmiotowego zadania stanowi załącznik do niniejszego Porozumienia, a kalkulację całkowitych 

kosztów za okres wrzesień - grudzień 2016 r. związanych z realizacją przedmiotowego zadania stanowi 

załącznik do niniejszego aneksu". 

§ 2. Pozostała treść porozumienia nie ulega zmianie. 

§ 3. 1. Niniejszy aneks podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. 
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Białystok, dnia 24 października 2016 r.

Poz. 3971



2. Aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa dla Przyjmującego, jeden dla 

Przekazującego. Kopia niniejszego porozumienia, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez 

Przyjmującego, zostanie przesłana do wiadomości: 

- Zespołu Szkół nr 2 w Suwałkach (ul. Kościuszki 36/38).   

 Prezydent Miasta Suwałk 

Czesław Renkiewicz 

Skarbnik Miasta 

Wiesław Stelmach 

Wójt Gminy Przerośl 

Sławomir Renkiewicz 

Skarbnik Gminy Przerośl 

Grażyna Franko 
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Załącznik do aneksu nr 1/2016 

z dnia 29 września 2016 r. 

KALKULACJA – koszt nauczania religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego  

w okresie wrzesień - grudzień 2016 r. 

 Miesięczny koszt zatrudnienia 

§ 4010 1372,70 

§ 4040 114,85 

§ 4110 257,05 

§ 4120 36,44 

§ 4440 133,33 

RAZEM 1914,37 

Tygodniowa liczba godzin realizowana na naukę religii 10 

Liczba grup, w których realizowana będzie nauka religii 5 

Liczba uczniów pobierających naukę/w tym liczba uczniów z Gminy Przerośl 16/1 

Koszt nauki ww. religii na 1 ucznia 119,65 
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