
 

 

POROZUMIENIE 

 

w sprawie zasad prowadzenia punktu katechetycznego kościoła ewangelicko-augsburskiego w pile 

 

zawarte w dniu 3 listopada 2017 r. pomiędzy Gminą Piła z siedzibą w Pile, Plac Staszica 

10 reprezentowaną przez: Piotra Głowskiego – Prezydenta Miasta Piły działającego na podstawie uchwały 

Nr XXXIX/535/17 Rady Miasta Piły z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zawarcia porozumienia 

z Powiatem Pilskim dotyczącego zasad prowadzenia punktu katechetycznego Kościoła Ewangelicko-

Augsburskiego, 

a 

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

w Pile, w osobach: 1) Eligiusza Komarowskiego – Starostę Pilskiego 2) Stefana Piechockiego – 

Wicestarostę Pilskiego. działających na podstawie uchwały Nr XXXVI.260.2017 Rady Powiatu w Pile 

z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Piła dotyczącego zasad prowadzenia 

punktu katechetycznego kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Pile 

Na podstawie § 2 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. z 1992r. 

Nr 36 poz. 155 z późn. zm.), na wniosek Proboszcza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej, strony zawierają 

porozumienie następującej treści: 

§ 1. 1. Przedmiotem porozumienia jest określenie zasad funkcjonowania, z dniem 01 września 2017 r. 

pozaszkolnego punktu katechetycznego nauczania religii Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego dla: 

1) jednego ucznia uczęszczającego do publicznej jednostki oświatowej – OHP Centrum Edukacji i Pracy 

Młodzieży przy Szkole Podstawowej nr 5, dla której organem prowadzącym jest Gmina Piła; 

2) jednego ucznia uczęszczającego do szkoły ponadgimnazjalnej, dla której organem prowadzącym jest 

Powiat Pilski 

2. Lekcje religii realizowane będą w pozaszkolnym punkcie katechetycznym przy Parafii Ewangelicko-

Augsburskiej w Pile, ul. Mariana Buczka 48. 

3. W roku szkolnym 2017/2018 w pozaszkolnym punkcie katechetycznym, nauka religii dla uczniów 

wskazanych w ust. 1 odbywać się będzie w wymiarze jednej godziny lekcyjnej tygodniowo. 

§ 2. 1. Strony wyrażają zgodę na pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii w wymiarze 1 godziny 

lekcyjnej tygodniowo. 

2. Koszty zatrudnienia nauczyciela dla uczniów wskazanych w § 1, ponosi Gmina Piła – i Powiat Pilski 

w proporcjach odpowiednio po 1/2 i obejmują one: 

1) wynagrodzenie osobowe pracownika; 

2) składki na ubezpieczenia społeczne; 

3) składki na fundusz pracy; 

4) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych; 
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5) koszt dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi. 

3. Pracodawcą dla nauczyciela katechety jest Szkoła Podstawowa nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile. 

4. Kalkulacja kosztów zatrudnienia nauczyciela w wymiarze 1godziny lekcyjnej w roku szkolnym 

2017/2018, stanowi załącznik do niniejszego porozumienia. Zawiera on dane osobowe nauczyciela katechety 

podlegające ochronie prawnej i nie zostanie opublikowany. 

§ 3. Kwota dotacji, termin jej przekazania i sposób rozliczenia zostanie określony w odrębnej umowie. 

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

przedłużane na kolejne lata. 

§ 5. 1. Ze strony Gminy Piła za realizację postanowień wynikających z niniejszego porozumienia 

odpowiada Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Piły. 

2. Ze strony Powiatu Pilskiego za realizację postanowień wynikających z niniejszego porozumienia 

odpowiada Dyrektor Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile. 

§ 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy ustawy 

o finansach publicznych oraz Kodeksu Cywilnego. 

§ 7. Wszelkie zmiany warunków porozumienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem 

nieważności. 

§ 8. Ewentualne spory mogące wyniknąć w toku realizacji porozumienia rozpatrywać będą właściwe sądy 

powszechne. 

§ 9. Porozumienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od 01 września 2017 r. 

§ 10. Porozumienie, z wyłączeniem załącznika, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

§ 11. Porozumienie sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

  

Starosta Pilski 

(-) Eligiusz Komarowski 

 

Wicestarosta Pilski 

(-) Stefan Piechocki 

z up. Prezydenta Miasta Piły 

Zastępca Prezydenta Miasta Piły 

(-) Krzysztof Szewc 
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