
 

 

POROZUMIENIE NR WO.3.2019 

 

z dnia 27 września 2019 r. 

w sprawie zasad organizowania i finansowania nauki religii dla uczniów Kościoła 

Zielonoświątkowego Zbór „Chrystus dla Wszystkich” w Koninie w pozaszkolnym punkcie 

katechetycznym – Plac Górnika 4 

zawarte pomiędzy: 

Miastem Konin, reprezentowanym przez: 

Pana Piotra Korytkowskiego – Prezydenta Miasta Konina, z upoważnienia którego działa : 

Pan Witold Nowak  – Zastępca Prezydenta Miasta Konina 

a  

Miastem Słupca , reprezentowaną przez: 

Pana Michała Pyrzyka – Burmistrza Miasta Słupcy 

 

Na podstawie § 2 ust. 3  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 roku 

w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 36, 

poz. 155 z późn. zm.), Uchwały nr 122 Rady Miasta Konina z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia 

zgody na zawarcie porozumień międzygminnych dotyczących organizowania religii dla uczniów Kościoła 

Zielonoświątkowego Zbór „Chrystus dla Wszystkich” w Koninie oraz Uchwały Nr IX/67/19 Rady Miasta 

Słupcy z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą 

Miejską Słupca a Miastem Konin w sprawie organizowania i finansowania nauki religii dla uczniów Kościoła 

Zielonoświątkowego: 

§ 1. Miasto Słupca powierza Miastu Konin organizację lekcji religii Kościoła Zielonoświątkowego  

Zbór „Chrystus dla Wszystkich” w Koninie, dla dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej dla której 

organem prowadzącym jest Miasto Słupca, a Miasto Konin przejmuje prawa i obowiązki związane 

z wykonywaniem powierzonego zadania oświadczając, że nauka religii odbywać się będzie w Pozaszkolnym 

Punkcie Katechetycznym przy Kościele Zielonoświątkowym Zbór „Chrystus dla Wszystkich” w Koninie,  

Plac Górnika 4. 

§ 2. 1. Finansowanie przez Miasto Słupca kosztów realizowanego przez Miasto Konin zadania o którym 

mowa w § 1, odbywać się będzie proporcjonalnie do ilości zapisanych uczniów szkół, dla których organem 

prowadzącym jest Miasto Słupca. 

2. Wysokość refundacji wyliczona zostanie przez Miasto Konin na podstawie iloczynu wynagrodzenia 

brutto (wraz z pochodnymi) nauczycieli religii i udziału uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest 

Miasto Słupca, do ogólnej liczby uczniów zapisanych na zajęcia religii w Pozaszkolnym Punkcie 

Katechetycznym. 

3. Realizacja płatności o której mowa w pkt.2 następować będzie na podstawie noty księgowej wystawianej 

przez Miasto Konin i płatnej na rachunek bankowy w niej wskazany, w terminie 14 dni od jej otrzymania. 
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Noty wystawiane będą w dwóch okresach rozliczeniowych za dany rok szkolny; 

- za okres od września do grudnia w miesiącu grudniu, 

- za okres od  stycznia  do sierpnia w miesiącu wrześniu. 

4. W przypadku braku zapłaty w terminach określonych w ust. 3 naliczone zostaną odsetki ustawowe za 

każdy dzień zwłoki. 

§ 3. Nauczyciele religii prowadzący zajęcia w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym Kościoła 

Zielonoświątkowego Zbór „Chrystus dla Wszystkich” w Koninie będą zatrudnieni zgodnie z ustawą z dnia 

26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, w Szkole Podstawowej nr 3 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu 

w Koninie. 

§ 4. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony od dnia 1 września 2019 r. i może zostać 

rozwiązane przez każdą ze stron z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia na koniec czerwca. 

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

2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 896 z późn. zm.) oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§ 6. Wszelkie zmiany warunków porozumienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksów pod rygorem 

nieważności. 

§ 7. Porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwie dla każdej ze 

stron. 

§ 8. Porozumienie obowiązuje od dnia 1 września 2019 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

  

z up. Prezydenta Miasta Konina 

Zastępca Prezydenta Miasta Konina 

(-) Witold Nowak 

Burmistrz 

(-) Michał Pyrzyk 
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