
 

 

E .031.18.2016 

2016-101257 

Aneks Nr 1 

z dnia  19 października 2016 r. 

do Porozumienia Nr E.031.21.2015 z dnia 23.10.2015 r. 

w sprawie organizowania, prowadzenia i finansowania nauki religii w punkcie katechetycznym 

Chrześcijańskiej Społeczności "Winnica" Kościół Boży w Chrystusie w Rybniku 

pomiędzy: 

Miastem Rybnik, reprezentowanym przez Wojciecha Świerkosza - Zastępcę Prezydenta Miasta, 

zwanym dalej "Miastem" 

a 

Gminą Świerklany, reprezentowaną przez Tomasza Pieczkę - Wójta Gminy, zwaną  dalej "Gminą". 

§ 1. § 3. ust. 2 porozumienia otrzymuje następujące brzmienie: 

„2.  Planowany miesięczny koszt realizacji zadania, o którym mowa w § 1, w roku szkolnym 2016/2017 

wynosi 808,19  zł”. 

§ 2. § 3 ust. 3 porozumienia otrzymuje następujące brzmienie: 

„§ 3. Gmina na realizację zadania, o którym mowa w § 1, przekaże dotację w wysokości  

411,04 zł (czterysta jedenaście złotych cztery grosze) na rachunek bankowy Miasta Rybnik  

nr 50 1020 2528 00000302 0434 3448 w PKO Bank Polski  w dwóch ratach: 

- I rata w terminie do 30 listopada 2016 roku, za pierwsze 4 miesiące roku szkolnego, w wysokości 

137,76  zł (sto trzydzieści siedem złotych siedemdziesiąt sześć groszy), 

- II rata w terminie do 15 marca 2017 roku, za następnych 8 miesięcy roku szkolnego, w wysokości 

273,28 zł (dwieście siedemdziesiąt trzy złote dwadzieścia osiem groszy).”. 

§ 3. § 3 ust. 8 porozumienia otrzymuje następujące brzmienie: 

„8.  Termin wykorzystania udzielonej dotacji ustala się: 

- I rata  - na 31 grudnia 2016 roku, 

- II rata  - na 31 sierpnia 2017 roku.”. 

§ 4. § 3 ust. 9 porozumienia otrzymuje następujące brzmienie: 

„9.  Termin rozliczenia dotacji ustala się: 

- I rata  - na 15 stycznia 2017 roku, 

- II rata - na 15 września 2017 roku.”. 
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§ 5. § 3 ust. 11. porozumienia otrzymuje następujące brzmienie: 

„11. W przypadku, gdy koszty zatrudnienia nauczyciela religii, wynikające z rozliczenia, o którym mowa 

w ust. 10, będą: 

1) wyższe od kwoty dotacji jaką otrzymało Miasto, to Gmina zobowiązuje się do zapłaty różnicy  

w terminie 15 dni od daty otrzymania rozliczenia; w przypadku nie uregulowania płatności  

w powyższym terminie naliczone zostaną odsetki  ustawowe za opóźnienie, 

2) niższe od kwoty dotacji jaką otrzymało Miasto,  to zwrot udzielonej dotacji nastąpi w terminie 

określonym w ust. 9; w przypadku nie uregulowania płatności w powyższym terminie naliczone 

zostaną odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, zgodnie z przepisami 

ustawy o finansach publicznych.”. 

§ 6. Aneks  podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

§ 7. Aneks  wchodzi w życie z dniem podpisania. 

  

  

Zastępca Prezydenta Miasta 
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