
 

 

2016-96880 

Porozumienie Nr E.031.11.2016 

z dnia  19 października 2016 r. 

w sprawie zasad prowadzenia nauczania  religii Kościoła  Bożego w Chrystusie w punkcie 

katechetycznym w Rybniku 

zawarte pomiędzy: 

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

zwanym dalej „Miastem” 

a 

Powiatem Wodzisławskim, reprezentowanym przez Ireneusza Serwotkę - Starostę  

i Danutę Maćkowską - Członka Zarządu, zwanym dalej  „Powiatem” 

Działając na podstawie § 2 ust. 3 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. Nr 36, poz. 155 ze zmianami) Strony zgodnie ustalają, co następuje: 

§ 1. 1. Nauka religii Kościoła Bożego w Chrystusie, dla dzieci 5 i 6 - letnich, uczniów szkół podstawowych, 

gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych, odbywać się będzie w punkcie katechetycznym 

w Rybniku. 

2. W nauce religii, o której mowa w ust. 1, uczestniczą dzieci i uczniowie, na życzenie rodziców (prawnych 

opiekunów), wyrażone w formie pisemnego oświadczenia. 

§ 2. 1. Naukę religii, o której mowa w § 1, prowadzi osoba, zwana dalej nauczycielem religii, wskazana 

przez władze zwierzchnie tego Kościoła. 

2. Nauczyciela religii zatrudnia się zgodnie z  ustawą Karta Nauczyciela. 

3. Nauczyciel religii prowadzący zajęcia będzie zatrudniony w szkole, której organem prowadzącym  

jest Miasto. Szkołę zatrudniającą nauczyciela wskazuje Miasto. 

§ 3. 1. Powiat zobowiązuje się partycypować w kosztach organizowanej nauki religii, o której mowa  

w § 1, uczniów szkół, dla których Powiat jest organem prowadzącym. 

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

wynosi 808,19 zł. 

3. Powiat na realizację zadania, o którym mowa w § 1, przekaże dotację w wysokości 141,64 zł  

(sto czterdzieści jeden złotych sześćdziesiąt cztery grosze) na rachunek bankowy Miasta  w PKO Bank Polski 

nr 50 1020 2528 0000 0302 0434 3448 w dwóch ratach: 

- I rata w terminie do 30 listopada 2016 roku, za pierwsze 4 miesiące roku szkolnego, w wysokości 47,96  zł 

(czterdzieści siedem złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy), 

- II rata w terminie do 15 marca 2017 roku, za następnych 8 miesięcy roku szkolnego, w wysokości 93,68 zł 

(dziewięćdziesiąt trzy złote sześćdziesiąt osiem groszy). 
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4. W przypadku braku zapłaty w terminie określonym w ust. 3 zostaną naliczone odsetki ustawowe  

za opóźnienie. 

5. Koszty, o których mowa w ust. 2, mogą ulec zmianie w trakcie roku szkolnego, w przypadku zmiany 

wynagrodzenia nauczyciela religii. 

6. Zmiana kosztów, o których mowa w ust. 2,  oraz koszty ponoszone w kolejnych latach szkolnych będą 

określały aneksy do niniejszego porozumienia. 

7. Termin wykorzystania udzielonej dotacji ustala się: 

- I rata  - na 31 grudnia 2016 roku, 

- II rata  - na 31 sierpnia 2017 roku. 

8. Termin rozliczenia dotacji ustala się: 

- I rata  - na 15 stycznia 2017 roku, 

- II rata - na 15 września 2017 roku. 

9. Miasto przekaże Powiatowi rozliczenie faktycznie poniesionych kosztów zatrudnienia nauczyciela, 

obejmujących wysokość wynagrodzenia za okresy, w których uczniowie ze szkół, których organem 

prowadzącym jest Powiat, uczestniczyli w nauce religii oraz  wykaz tych uczniów. 

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

w ust. 9, będą: 

1) wyższe od kwoty dotacji jaką otrzymało Miasto, to Powiat 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. 8; 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. 

§ 4. Dotacja ustalona na podstawie nieprawdziwych danych, wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, 

pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości, podlega zwrotowi do budżetu Powiatu wraz z odsetkami  

w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, na zasadach określonych w ustawie o finansach 

publicznych. 

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

2. Każda ze Stron może wypowiedzieć niniejsze porozumienie na koniec roku szkolnego, z zachowaniem 

trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. 

§ 6. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej aneksów pod rygorem nieważności. 

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

2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) oraz przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

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

§ 9. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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§ 10. Porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Miasta i jeden  

dla Powiatu. 

  

  

Zastępca Prezydenta Miasta 

 

 

Wojciech Świerkosz 

Starosta Wodzisławski 

 

 

Ireneusz Serwotka 

 

Członek Zarządu 

 

 

Danuta Maćkowska 
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