
 

 

POROZUMIENIE 

BURMISTRZA MIASTA DZIAŁDOWO 

z dnia 18 września 2018 r. 

w sprawie ustalenia zasad prowadzenia punktu katechetycznego Kościoła Wolnych Chrześcijan  

oraz udziału w kosztach jego funkcjonowania 

pomiędzy: 

Miastem  Mława  reprezentowanym  przez: 

Burmistrza Miasta Mława Sławomira Kowalewskiego 

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Mława Justyny Lewandowskiej 

a 

Gminą – Miastem Działdowo,  reprezentowaną  przez  

Burmistrza Miasta Działdowo Grzegorza Mrowińskiego 

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Beaty Szydłowskiej-Anaczkowskiej 

Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2018 r. poz. 1457) i § 2 

ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków  i sposobu 

organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. 1992 nr 36 poz. 155 z późn. zm.), 

Uchwały nr XLIX/506/2010 Rady Miejskiej w Mławie  z dnia 14 września 2010 roku w sprawie zawarcia 

porozumień pomiędzy Miastem Mława a innymi jednostkami samorządu terytorialnego, dotyczących zasad 

prowadzenia punktu katechetycznego nauczania religii Kościoła Wolnych Chrześcijan Zbór w Mławie oraz 

Uchwały Nr X/108/2015 Rady Miasta Mława z dnia 29 września 2015r zmieniającej uchwałę w sprawie 

zawarcia porozumień pomiędzy Miastem Mława a innymi jednostkami samorządu terytorialnego, dotyczących 

zasad prowadzenia punktu katechetycznego nauczania religii Kościoła Wolnych Chrześcijan Zbór w Mławie. 

zawiera się porozumienie następującej treści: 

§ 1. 1. Przedmiotem porozumienia jest ustalenie zasad prowadzenia punktu katechetycznego oraz udziału 

w kosztach jego funkcjonowania. 

2. Siedzibą punktu katechetycznego jest Zbór Kościoła Wolnych Chrześcijan w Mławie ul. Generała 

Andersa 26. 

3. W roku szkolnym 2018/2019 w punkcie katechetycznym uczyć się będzie 12 uczniów, w dwóch 

grupach, po dwie godziny lekcyjne w tygodniu – łącznie cztery godziny lekcyjne. 

§ 2. 1. Nauczycielem religii prowadzącym zajęcia w punkcie katechetycznym jest osoba posiadająca 

imienne skierowanie od Przewodniczącego Rady Kościoła Wolnych Chrześcijan w Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 1 jest zatrudniony na czas określony od 1 września 2018 roku 

do 31 sierpnia 2019 roku w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Mławie w wymiarze 4/18 etatu. 
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3. Katecheta jest członkiem rady pedagogicznej szkoły wymienionej w ust. 2. 

§ 3. 1. Koszty funkcjonowania punktu katechetycznego ponoszone przez Miasto Mława obejmować będą 

wydatki wynikające z zatrudnienia nauczyciela religii: 

- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników, 

- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne, 

- § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne, 

- § 4120 składki na fundusz pracy. 

2. Miesięczne planowane koszty, o których mowa w ust. 1 w roku szkolnym 2018/2019 wynoszą: w okresie 

IX-XII 2018 r. – 952,43 złotych, w okresie I-VIII 2019 r. – 1101,69 złotych. W przeliczeniu na jednego ucznia 

miesięczny koszt wynosi: w okresie IX – XII 2018 r. – 79,37 złotych, w okresie I – VIII 2019 r.-  

91,81 złotych. 

3. Z tytułu uczęszczania jednego ucznia na lekcję religii Gmina Miasto Działdowo  zobowiązuje się 

przekazać Miastu Mława środki na realizację zadania określonego w § 1 w wysokości 79,37 złotych (słownie: 

siedemdziesiąt dziewięć 37/100 złotych) miesięcznie w okresie IX – XII 2018 r., w okresie I – VIII 2019 r. 

w wysokości 91,81 złotych (słownie: dziewięćdziesiąt jeden 81/100 złotych) miesięcznie. 

4. Gmina Miasto Działdowo zobowiązuje się przekazywać kwoty dotacji, o której mowa w ust. 3 na 

rachunek Miasta Mława w Santander Bank Polska S.A. nr 70 1090 2604 0000 0001 3379 7826 do końca 

grudnia 2018 r. za okres od IX-XII 2018 r. oraz do końca sierpnia 2019 r. za okres I-VIII 2019 r. - na podstawie 

noty obciążeniowej. 

5. W przypadku braku zapłaty w terminie określonym w ust. 4 zostaną naliczone odsetki ustawowe za 

każdy dzień zwłoki. 

§ 4. 1. Kwoty wykazane w § 3 ust. 2 są kwotami planowanymi na rok szkolny 2018/2019 roku. 

2. Kwoty wykazane w § 3 ust. 2 ulegną zmianie w przypadku zmiany wysokości składników 

wynagrodzenia nauczyciela wyszczególnionego w § 2, zmiany nauczyciela, lub zmiany liczby uczniów 

objętych nauczaniem religii. 

§ 5. Miasto Mława zobowiązuje się do wykorzystania przekazanych środków finansowych wyłącznie na cel 

określony w porozumieniu.  

§ 6. 1.  Gmina-Miasto Działdowo ma prawo kontroli wykorzystania przekazanych środków finansowych. 

2. Wykorzystanie dotacji nastąpi nie później niż do 31 grudnia 2018 r. za okres IX-XII 2018 r. oraz do 

31 sierpnia 2019 r. za okres I-VIII 2019 r. 

3. Rozliczenie otrzymanej dotacji nastąpi w terminie do 31 stycznia 2019 r. za okres IX-XII 2018 r. oraz do 

15 września 2019 r. za okres I-VIII 2019 r. w formie rozliczenia faktycznie wypłaconego wynagrodzenia 

łącznie ze składkami ZUS z tytułu zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Wolnych Chrześcijan oraz 

rozliczenia kosztów przypadających na Gminę-Miasto Działdowo. 

4. Niewykorzystana część dotacji podlega zwrotowi w terminie do 31 stycznia 2019 r. za okres IX-XII 

2018 r. oraz do 15 września 2019 r. za okres I-VIII 2019 r. na rachunek bankowy Gminy-Miasta Działdowo 

74 1020 3541 0000 5702 0270 1605. 

§ 7. 1. Porozumienie zawarto na okres od 01 września 2018 r. do 31 sierpnia 2019 r. 

2. Termin końcowego rozliczenia zadań, o których mowa w ust. 1, strony ustalają nie później niż do 

15 września 2019 r. 

3. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

4. Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. 

5. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dziennikach Urzędowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

i Mazowieckiego na wniosek gminy udzielającej dotacji. 

§ 8. W sprawach nieuregulowanych porozumieniem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r.  o finansach publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego. 
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§ 9. Zmiany w porozumieniu mogą być wprowadzone wyłącznie aneksem w formie pisemnej. 

  

Burmistrz Miasta Działdowo 

Grzegorz Mrowiński 
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