
ANEKS NR 5/2016

z dnia 5 maja 2016 r.

do Porozumienia zawartego w dniu 02.09.2013 r. w sprawie ustalenia zasad prowadzenia pozaszkolnego 
punktu katechetycznego religii wyznania grecko-katolickiego, na podstawie: art. 12 ustawy z dnia 7 wrzesnia 
1991 r. o systemie oswiaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) i § 2 ust. 3 rozporzadzenia 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania religii 
w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 1992 r. Nr 36, poz. 155 z późn. zm.), pomiędzy Gminą 
Miasto Lębork, reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Lęborka p. Witolda Namyślaka przy kontrasygnacie 
Skarbnika Miasta p. Arlety Bałon a Gminą Cewice, reprezentowaną przez Wójta Gminy p. Jerzego Pernala 
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy p. Marii Franciszczak.

§ 1. Porozumienie zawarte w dniu 02.09.2013 r. w sprawie ustalenia zasad prowadzenia pozaszkolnego 
punktu katechetycznego religii wyznania grecko-katolickiego, zmienia się w ten sposob, iż w § 2 pkt 
1 otrzymuje brzmienie: „1. Gmina Cewice zobowiązuje się do przekazania Gminie Miasto Lębork, na 
realizację zadania określonego w § 1 niniejszego porozumienia, środków stanowiących koszt zatrudnienia 
nauczyciela obliczony proporcjonalnie do liczby uczniów z Gminy Cewice, uczestniczących w zajeciach religii 
wyznania grecko-katolickiego, w wysokości 420,70 zł na jednego ucznia za okres od stycznia 2016 r. do 
sierpnia 2016 r.”

§ 2. Inne postanowienia porozumienia pozostają bez zmian.

§ 3. Aneks sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron oraz jeden 
dla DziennikaUrzędowego Województwa Pomorskiego.
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Poz. 2297



§ 4. Aneks do porozumienia wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązywania od 1 stycznia 
2016 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.  

 

Wójt Gminy Cewice
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