
 

 

ANEKS NR 1 

POWIATU WĄGROWIECKIEGO 

z dnia 30 stycznia 2017 r. 

w sprawie zasad prowadzenia punktu katechetycznego nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego. 

zawarty w dniu 30 stycznia 2017 r. pomiędzy Powiatem Wągrowieckim z siedzibą w Wągrowcu  

ul. Kościuszki 15, 62-100 Wągrowiec reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają:  

Starosta Wągrowiecki- Tomasz Kranc  

Wicestarosta – Michał Piechocki  

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Danuty Królczyk  

a  

Powiatem Chodzieskim z siedzibą w Chodzieży ul. Wiosny Ludów 1, 64-800 Chodzież, NIP 60 70 069 997 

reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają:  

Starosta Chodzieski – Julian Hermaszczuk  

Wicestarosta- Mirosław Juraszek 

Na podstawie § 2 ust.2 porozumienia z dnia 10.10.2016 r. w sprawie zasad prowadzenia punktu 

katechetycznego nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego, strony postanawiają co następuje: 

§ 1. Ustala zasady ponoszenia kosztów z tytułu organizacji nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego 

w roku szkolnym 2016/2017 dla jednej uczennicy pobierającej naukę w szkole prowadzonej przez Powiat 

Wągrowiecki w okresie od 01.01.2017 do 31.08.2017. 

§ 2. 1. Powiat Wągrowiecki przekaże Powiatowi Chodzieskiemu dotację celową na realizację zadania 

określonego w § 1 w wysokości 72,78 zł miesięcznie. 

2. Dotacja o której mowa w ust. 1 zostanie przekazana na rachunek bankowy Powiatu Chodzieskiego  

– budżet o numerze 77 8945 0002 0000 3900 2000 0010 do 15 dnia każdego miesiąca, a za miesiąc styczeń br. 

łącznie z dotacją za miesiąc luty 2017 r. 

3. Kalkulacja całkowitych miesięcznych kosztów zatrudnienia nauczyciela stanowi załącznik nr 1 do 

niniejszego aneksu. 

4. Dotacja na okres od dnia 01.01.2017 r. do 31.08.2017 r. wyniesie: 582,24 zł. 

§ 3. 1. Kwota dotacji celowej z roku budżetowego 2017 zostanie wykorzystana przez Powiat Chodzieski  

do dnia 31.08.2017 r. i rozliczona do dnia 15.09.2017 r. 

2. Niewykorzystana część dotacji podlega zwrotowi w terminie 15 dni po upływie wykorzystania dotacji na 

rachunek bankowy Powiatu Wągrowieckiego o numerze 42 1020 4027 0000 1702 1361 4930 

3. Rozliczenie dotacji będzie obejmowało wydatki poniesione w okresie od 01.01 2017 r. do 31.08.2017 r. 
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4. Podstawą rozliczenia będzie sprawozdanie w formie pisemnej, przedstawiające koszty zatrudnienia 

nauczyciela w punkcie katechetycznym, po rozbiciu na poszczególne składki wynagrodzenia oraz miesiące, za 

które wynagrodzenie zostało wypłacone oraz określające liczbę uczniów uczęszczających na lekcje religii 

Kościoła Zielonoświątkowego, w tym liczbę uczniów z Powiatu Wągrowieckiego. Wzór rozliczenia stanowi 

załącznik nr 2 do niniejszego aneksu. 

§ 4. W pozostałym zakresie obowiązują regulacje porozumienia z dnia 10 października 2016 roku. 

§ 5. Niniejszy aneks został sporządzony w sześciu jednobrzmiących egzemplarzach, po trzy dla każdej ze 

stron.  

  

 

Starosta Wągrowiecki 

(-) Tomasz Kranc 

 

Wicestarosta 

(-) Michał Piechocki 

Starosta Chodzieski 

(-) Julian Hermaszczuk 

 

Wicestarosta 

(-) Mirosław Juraszek 

 

Skarbnik Powiatu 

(-) Danuta Królczyk 
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