
Id: FCIFZ-QCCJI-THEUK-CJNAE-JVJAJ. Podpisany Strona 1

POROZUMIENIE NR ....................
BURMISTRZA MIASTA CIESZYNA

z dnia .................... 2010 r.

zawarte w dniu 4 grudnia 2009 roku pomiędzy Gminą Cieszyn reprezentowaną przez Burmistrza Miasta 
Bogdana Ficek a Gminą Dębowiec reprezentowaną przez Wójta Gminy Tomasza Branny 

§ 1. Gmina Dębowiec powierza Gminie Cieszyn organizację lekcji religii Kościoła Zielonoświątkowego – Zbór 
„ELIM” dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjum Gminy Dębowiec, a Gmina Cieszyn przejmuje prawa 
i obowiązki związane z wykonywaniem powierzonego zadania oświadczając, że nauka religii odbywać się będzie 
w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym przy Kościele Zielonoświątkowym – Zbór „ELIM” w Cieszynie przy 
ul. Bóżnicza 5 

§ 2. 1. Finansowanie przez Gminę Dębowiec kosztów realizowanego przez Gminę Cieszyn zadania odbywać 
się będzie proporcjonalnie do ilości uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dębowiec. 

2. Wysokość refundacji wyliczona zostanie przez Gminę Cieszyn na podstawie iloczynu wynagrodzenia brutto 
(wraz z pochodnymi) nauczycieli religii i udziału uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina 
Dębowiec, do ogólnej liczby uczniów zapisanych na zajęcia religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym. 

3. Realizacja płatności, o której mowa w punkcie 2 następować będzie na podstawie not księgowych 
wystawianych przez realizującego porozumienie Dyrektora Gimnazjum nr 2 w Cieszynie w terminach do 10 
czerwca i do 10 grudnia każdego roku. 

§ 3. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony, obejmując okres od dnia 1 września 2009 roku od 
kiedy wykonywane było na podstawie obustronnych ustaleń i może zostać rozwiązane przez każdą ze Stron 
z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia na koniec miesiąca czerwca. 

§ 4. Spory wynikłe na tle wykonywania porozumienia Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądowi właściwemu 
dla Gminy Cieszyn. 

§ 5. Wszelkie zmiany porozumienia wymagać będą formy pisemnej pod rygorem nieważności 

§ 6. Porozumienie sporządzono w pięciu egzemplarzach w tym trzy dla Gminy Cieszyn. 

§ 7. Publikacja porozumienia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego obciąża Gminę Cieszyn. 
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