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POROZUMIENIE NR 1.2016
BURMISTRZA GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY
z dnia 10 stycznia 2017 r.
w sprawie finansowania nauki religii Kościoła Starokatolickiego Mariawitów
Porozumienie zawarte w pomiędzy:
Burmistrzem Gminy i Miasta Koziegłowy reprezentowanym przez:
Jacka Ślęczkę - Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy, a
Miastem Częstochowa reprezentowanym przez:
Ryszarda Stefaniaka - Zastępcę Prezydenta Miasta Częstochowy
Magdalenę Dębską - Naczelnika Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy
Na podstawie art. 4 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.) w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.) oraz § 2
ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu
organizowania nauki religii w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 36, poz. 155 z późn. zm.).
§ 1. 1. Uwzględniając wniosek Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w sprawie zorganizowania lekcji
religii dla ucznia szkoły ponadgimnazjalnej w Punkcie Katechetycznym zorganizowanym przy Parafii
Kościoła Starokatolickiego Mariawitów na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy strony ustalają, że zatrudniony
w Zespole Szkół w Koziegłowach, ul. 3 Maja 12, 42-350 Koziegłowy, nauczyciel religii Kościoła
Starokatolickiego Mariawitów będzie uczył religii ucznia szkoły ponadgimnazjalnej, dla którego organem
prowadzącym jest Miasto Częstochowa.
2. Nauka religii prowadzona będzie w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym zorganizowanym przy
Parafii Kościoła Starokatolickiego Mariawitów przy ul. Woźnicka 17, Gniazdów.
§ 2. 1. Miesięczny koszt zatrudnienia nauczyciela w przeliczeniu na jednego ucznia, o którym mowa w § 1,
a które ponosi Gmina i Miasto Koziegłowy obejmują: § 4010 wynagrodzenie osobowe pracownika w kwocie
brutto 70,04 zł, § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie brutto 5,96 zł, § 4110 składki na
ubezpieczenie społeczne w kwocie brutto 14,86 zł, § 4120 składki na fundusz pracy, § 4440 odpis na
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie brutto 82,80 zł. Łącznie koszt miesięczny brutto na
jednego ucznia 173,66 zł.
2. Finansowanie kosztów wynagrodzenia nauczyciela katechety odbywać się będzie proporcjonalnie
do liczby uczniów uczęszczających na lekcje religii na podstawie danych przekazywanych corocznie
Powiatowi przez Kościół Starokatolicki Mariawitów. Zasada ta będzie stosowana w odniesieniu
do wynagrodzenia nauczyciela począwszy od dnia 1 września 2016 roku.
3. Gmina i Miasto Koziegłowy zobowiązuje się do przekazywania Miastu Częstochowa informacji
o zmianach kosztów zatrudnienia nauczyciela.
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§ 3. 1. Miasto Częstochowa w roku szkolnym 2016/17 będzie partycypować w kosztach, o których mowa
w § 2, w wysokości 173,66 zł miesięcznie za jednego ucznia w 2016 roku i 173,66 zł za jednego ucznia
w 2017 roku. Zwrot kosztów zajęć przeprowadzonych w 2016 roku w kwocie 694,64 zł będzie dokonany
w terminie do 30 dni od podpisania porozumienia. Zwrot kosztów zajęć przeprowadzonych do 31 sierpnia
2017 roku w kwocie 1 389,28 zł będzie dokonany w terminie do 30 września 2017 roku.
2. Realizacja płatności za naukę religii następować będzie na Zespół Szkół w Koziegłowach, ul. 3 Maja 12,
42-350 Koziegłowy, nr rachunku bankowego 23 8279 1010 0320 5926 2003 0001.
3. W przypadku zwłoki zapłaty zgodnie z terminem określonym w § 3 ust. 1 zostaną naliczone odsetki
ustawowe za każdy dzień zwłoki.
4. Koszty wskazane w załączniku do porozumienia, o którym mowa w § 3 ust. 1 ulegną zmianie
w przypadku:
1) zmiany wysokości składników wynagrodzenia nauczyciela wymienionych w § 2 ust. 1;
2) zmiany liczby uczniów objętych nauczaniem religii.
5. Kwota stanowiąca koszty zatrudnienia nauczyciela/nauczycieli z roku budżetowego 2016 zostanie
wykorzystana do 31 grudnia 2016 roku i rozliczona do dnia 20 stycznia 2017 roku. Kwota stanowiąca koszty
zatrudnienia nauczyciela/nauczycieli z roku budżetowego 2017 zostanie wykorzystana do dnia 31 sierpnia
2017 roku i rozliczona do dnia 31 października 2017 roku.
6. Podstawą rozliczenia będzie sprawozdanie w formie pisemnej, przedstawiające koszty zatrudnienia
nauczyciela w punkcie katechetycznym w rozbiciu na poszczególne składniki wynagrodzenia faktycznie
wypłaconego.
7. W przypadku gdy kwota należnej dotacji wynikająca z rozliczenia o którym mowa w ust. 5 będzie:
1) wyższa od kwoty stanowiącej koszty zatrudnienia nauczyciela/nauczycieli, jaką za rok szkolny 2016/2017
otrzymały Gmina Miasto Koziegłowy od Miasta na prawach powiatu Częstochowa, to Miasto na prawach
powiatu Częstochowa zobowiązuje się do zapłaty należnej kwoty stanowiącej koszty zatrudnienia
nauczyciela/nauczycieli w terminie 30 dni od daty otrzymania rozliczenia;
2) niższa od kwoty stanowiącej koszty zatrudnienia nauczyciela/nauczycieli, jaką za rok szkolny 2016/2017
otrzymały Gmina Miasto Koziegłowy od Miasta na prawach powiatu Częstochowa, to Gmina Miasto
Koziegłowy zobowiązuje się do zwrotu kwoty stanowiącej koszty zatrudnienia nauczyciela/nauczycieli
pobranej w nadmiernej wysokości w terminie 30 dni od daty wysłania rozliczenia do Miasta na prawach
powiatu Częstochowa.
8. W przypadku nieuregulowania płatności w terminach, określonych § 3 ust. 7 strony porozumienia
zobowiązują się do zapłaty odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki.
§ 4. Porozumienie zostaje zawarte na czas od 1 września 2016 roku do 31 sierpnia 2017 roku. Porozumienie
wchodzi w życie z dniem podpisania.
§ 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym porozumieniu obowiązuje ustawa z dnia 27 września
2009 roku o finansach publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 6. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 7. Strony ustaliły, że Gmina i Miasto Koziegłowy ogłosi treść porozumienia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.
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§ 8. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy

z up. Prezydenta Miasta Częstochowy
Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy

Jacek Ślęczka
Ryszard Stefaniak
z up. Prezydenta Miasta Częstochowy
Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta
Częstochowy
Magdalena Dębska

