
ANEKS NR 6

z dnia 12 października 2017 r.

do porozumienia zawartego w dniu 25 września 2013 r. w sprawie organizacji pozaszkolnego punktu 
katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowego Zbór "BETLEJEM" oraz udziału w kosztach jego 

finansowania

pomiędzy Powiatem Pilskim z siedzibą w Pile, Al. Niepodległości 33/35 reprezentowanym przez Zarząd 
Powiatu w Pile, w osobach:

Eligiusza Komarowskiego – Starosty Pilskiego,

Stefana Piechockiego– Wicestarosty Pilskiego,

a

Powiatem Złotowskim z siedzibą w Złotowie, al. Piasta 32 reprezentowanym przez Zarząd Powiatu 
w Złotowie, w osobach:

Ryszarda Goławskiego– Starosty Złotowskiego,

Daniela Sztycha– Wicestarosty Złotowskiego.

Na podstawie §4 porozumienia z dnia 25 września 2013 r. w sprawie organizacji pozaszkolnego punktu 
katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowego Zbór "BETLEJEM" oraz udziału w kosztach jego finansowania 
strony porozumienia postanawiają, co następuje:

§ 1. W  porozumieniu z dnia 25 września 2013 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) przepis § 1 ust. 1 pkt 1 otrzymuje nowe brzmienie:

,,1) dla czterech  uczniów uczęszczających do szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem 
prowadzącym jest Powiat Pilski;”

2) przepis § 1 ust. 3 otrzymuje nowe brzmienie:

,, 3. W roku szkolnym 2017/2018 w pozaszkolnym punkcie katechetycznym, religii uczyć się będzie 
pięcioro uczniów w jednej grupie, w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych w tygodniu.”

4) przepis § 4 otrzymuje nowe brzmienie:

,, § 4. Porozumienie zostaje zawarte na okres od 01 września 2017 r. do 31 sierpnia 2018 r. i może 
być przedłużane na kolejne lata.”

§ 2. Traci moc aneks Nr 5 do porozumienia z dnia 20 października 2016 r.

§ 3. Aneks do porozumienia wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.
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§ 4. Aneks do porozumienia, podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
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