
POROZUMIENIE

z dnia 20 grudnia 2011 r.

zawarte pomiędzy Miastem Wodzisław Śląski reprezentowanym przez: 

Mieczysława Kiecę – Prezydenta Miasta Wodzisław Śląski 

a 

Miastem Żory reprezentowanym przez: 

Waldemara Sochę – Prezydenta Miasta Żory 

w sprawie organizowania, prowadzenia i finansowania nauki religii dla uczniów Kościoła 
Zielonoświątkowego – Zbór w Wodzisławiu Śląskim 

Działając na podstawie § 2 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992r. 
w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz.U. Nr 
36, poz. 155 z późniejszymi zmianami) 

strony zgodnie ustalają, co następuje 

§ 1. 1. Nauka religii dla dzieci 6-cio letnich, uczniów szkół podstawowych i gimnazjów Kościoła 
Zielonoświątkowego – Zbór w Wodzisławiu Śląskim odbywać się będzie w pozaszkolnym punkcie 
katechetycznym w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Górnej 8. 

2. W nauce religii Kościoła Zielonoświątkowego – Zbór w Wodzisławiu Śląskim uczestniczą dzieci 
i uczniowie, o których mowa w ust. 1, na życzenie rodziców (prawnych opiekunów) wyrażone w formie 
pisemnego oświadczenia. 

§ 2. 1. Naukę religii Kościoła Zielonoświątkowego – Zbór w Wodzisławiu Śląskim prowadzi osoba, zwana 
dalej nauczycielem religii, wskazana przez władze zwierzchnie dla Kościoła Zielonoświątkowego. 

2. Nauczyciela religii zatrudnia się zgodnie z Kartą Nauczyciela. 

3. Nauczyciel religii prowadzący zajęcia dla dzieci 6-cio letnich i uczniów szkół podstawowych będzie 
zatrudniony w Szkole Podstawowej Nr 10 w Wodzisławiu Śląskim oś. XXX-lecia 63 oraz dla uczniów 
gimnazjów będzie zatrudniony w Zespole Szkół Nr 3 w Wodzisławiu Śląskim ul. Mieszka 10. 

§ 3. 1. Miasto Żory zobowiązuje się partycypować w kosztach organizowanej nauki religii Kościoła 
Zielonoświątkowego – Zbór w Wodzisławiu Śląskim, proporcjonalnie do ilości zapisanych na naukę religii 
Kościoła Zielonoświątkowego – Zbór w Wodzisławiu Śląskim dzieci 6-cio letnich, uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjów. 

2. Planowany koszt realizacji zadania, o którym mowa w § 1 w roku szkolnym 2011/2012 wyniesie 
4288,65zł. 

3. Miasto Żory przekaże w roku szkolnym 2011/2012 na realizację zadania, o którym mowa w § 1 środki 
finansowe w wysokości 306,34zł, w tym za okres od września do grudnia 2011r. w wysokości 102,12zł 
w terminie do 31.12.2011r. oraz za okres od stycznia do sierpnia 2012r. w wysokości 204,22zł w terminie do 
31 sierpnia 2012r. na rachunek bankowy Miasta Wodzisław Śląski: Bank Pekao SA 67-1240-4357-1111-0010-
3970-8909. 
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4. Koszty, o których mowa w ust. 3 mogą ulec zmianie w trakcie roku szkolnego z tytułu zmiany kosztów 
wynagrodzenia nauczyciela religii. 

5. Zmiana kosztów, o których mowa w ust. 4 zostanie określona w aneksie do niniejszego porozumienia. 

6. Koszty jakie będzie ponosić Miasto Żory w kolejnych latach szkolnych będą określały aneksy do 
niniejszego porozumienia. 

§ 4. 1. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony. 

2. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejsze porozumienie na koniec roku szkolnego, z zachowaniem 
trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. 

§ 5. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem zastosowanie mają przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 

§ 7. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

§ 8. Porozumienie zostaje sporządzone w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
stron oraz jeden egzemplarz celem przesłania do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego. 

 

Prezydent Miasta Żory 

Waldemar Socha

Prezydent Miasta 
Wodzisławia Śląskiego 

Mieczysław Kieca
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