
 

 

POROZUMIENIE NR 1/2017 

z dnia 12 października 2017 r. 

 

zawarte pomiędzy Gminą Kochanowice  reprezentowaną przez Pana Ireneusza Czecha – Wójta Gminy 

Kochanowice 

a 

Gminą Herby reprezentowaną przez Panią Iwonę Burek – Wójta Gminy Herby 

w sprawie organizowania, prowadzenia i finansowania nauki religii dla uczniów Kościoła Adwentystów 

Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej. 

Działając na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  

z 2016 r. poz. 446 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 publicznych przedszkolach i szkołach 

(Dz. U. z 1992 r.  Nr 36, poz. 155 z późn. zm.) oraz uchwał: 

1. Uchwała nr XXIX/222/17 Rady Gminy Kochanowice z dnia 27 września 2017 roku w sprawie przyjęcia 

przez Gminę Kochanowice zadania publicznego od Gminy Herby w zakresie organizacji nauczania religii 

w pozaszkolnym punkcie katechetycznym 

2. Uchwała nr XXV/235/2017 Rady Gminy Herby z dnia 20 września 2017 roku w sprawie powierzenia 

przez gminę Herby zadania publicznego w zakresie nauczania religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego 

w Rzeczypospolitej Polskiej 

strony zgodnie ustalają, co następuje: 

§ 1.  Nauka religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej dla uczniów szkół 

podstawowych, gimnazjów i uczniów klas dotychczasowego gimnazjum prowadzona będzie w pozaszkolnym 

Punkcie Katechetycznym Zboru w Kochanowicach przy ul. Lublinieckiej 62. 

2. Naukę religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego poprowadzi osoba zatrudniona przez Zespół Szkół 

w Kochanowicach na podstawie pisemnego skierowania, wydanego przez właściwe władze zwierzchnie 

Kościoła. 

§ 2.  Koszty zatrudnienia nauczyciela, o którym mowa w § 1 ust. 2 niniejszego porozumienia, obejmują: 

wynagrodzenie osobowe pracownika, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wyrównanie art. 30-30a KN, składki 

na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. 

§ 3. Całkowity miesięczny koszt zatrudnienia nauczyciela, o którym mowa w § 2 porozumienia, wynosi: 

596,95 zł. (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt sześć 95/100 złotych). O każdej zmianie wysokości Gmina 

Kochanowice powiadamia Gminę Herby w formie pisemnej. W tym zakresie nie jest wymagana zmiana 

porozumienia. 
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§ 4. 1. Gmina Herby zobowiązuje się do przekazywania Gminie Kochanowice na realizację zadania 

określonego w § 1, niniejszego porozumienia dotację celową w wysokości proporcjonalnej do kwoty określonej 

w § 3 zgodnie z liczbą uczniów z Gminy Herby uczęszczających na lekcje religii w poszczególnych 

miesiącach, tzn. Miesięczny koszt zatrudnienia / Liczba wszystkich uczniów w danym miesiącu = Miesięczny 

koszt zatrudnienia liczony na jednego ucznia.  Miesięczny koszt zatrudnienia liczony na jednego ucznia x liczba 

uczniów będących mieszkańcami Herb w danym miesiącu = miesięczna wysokość dotacji celowej Gminy Herby 

dla Gminy Kochanowice. Dotacja celowa Gminy Herby dla Gminy Kochanowice za dany okres rozliczeniowy 

jest sumą odpowiednich miesięcznych wysokości dotacji celowych Gminy Herby dla Gminy Kochanowice.  

2. Miesięczna wysokość dotacji celowej Gminy Herby dla Gminy Kochanowice wynosi 149,24 zł. O każdej 

zmianie Gmina Kochanowice powiadomi Gminę Herby w formie pisemnej. W tym zakresie nie jest wymagana 

zmiana porozumienia. 

3. Za okres rozliczeniowy  liczony : 

1) od 1 września do 31 grudnia każdego roku Gmina Kochanowice wystawi i przekaże Gminie Herby 

w terminie do 15 grudnia danego roku notę księgową zawierającą wysokość dotacji stanowiącą sumę 

z poszczególnych miesięcy danego okresu rozliczeniowego liczonych zgodnie z ust. 1. 

2) od 1 stycznia do 31 sierpnia każdego roku Gmina Kochanowice wystawi i przekaże Gminie Herby 

w terminie do 15 grudnia danego roku notę księgową zawierającą wysokość dotacji stanowiącą sumę 

z poszczególnych miesięcy danego okresu rozliczeniowego liczonych zgodnie z ust. 1. 

4. Gmina Kochanowice zobowiązuje się do wykorzystania przekazanych środków finansowych zgodnie 

z celem, na jaki otrzymała. 

5. Gmina Herby przekaże dotację celową na rachunek Gminy Kochanowice Nr: 83 8288 1014 2001 

0000 0607 0009 w terminie 14 dni od daty otrzymania noty księgowej. 

§ 5. Kwota dotacji wykazana w § 4 ust. 2 niniejszego porozumienia ulegnie zmianie w przypadku zmiany 

wysokości składników wynagrodzenia nauczyciela lub zmiany nauczyciela lub zmiany uczniów objętych 

nauczaniem religii. 

§ 6. 1. Wykorzystanie dotacji celowej za okres, o którym mowa w § 4 ust. 3 pkt. 1 porozumienia, nastąpi 

w terminie do dania 31 grudnia każdego roku, a dotacji o której mowa w § 4 ust. 3 pkt. 2  porozumienia, 

nastąpi do dnia 31 sierpnia każdego roku.  

2. Rozliczenie dotacji za cały okres, o którym mowa w § 4 ust. 3 pkt. 1 i 2 porozumienia, nastąpi do dnia 

31 stycznia roku następującego po roku przekazania dotacji przez Gminę Herby na rzecz Gminy Kochanowice. 

3. Podstawą rozliczenia będzie stanowić sporządzone przez Gminę Kochanowice sprawozdanie 

merytoryczne i rozliczenie finansowe. 

4. Zwrot niewykorzystanej części dotacji celowej za okres o którym mowa w § 4 ust. 3 pkt. 1 i 2 

porozumienia, nastąpi do dnia 15 stycznia roku następującego po roku przekazania dotacji celowej przez 

Gminę Herby na rzecz Gminy Kochanowice. 

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

2. Porozumienie obowiązuje od dnia podpisania , z mocą obowiązującą od 1 września 2017r. 

3. Porozumienie może zostać rozwiązane przez każdą ze stron  na koniec roku szkolnego, z zachowaniem 

trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. 

4. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności. 

§ 8.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 

23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz 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. z 1992 r. Nr 36, poz. 155 z późn. zm.) 

§ 9. 1. Porozumienie sporządzono w 5 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego trzy otrzymuje Gmina 

Kochanowice a dwa Gmina Herby.  
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2. Obowiązek publikacji porozumienia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego ciąży na Gminie 

Kochanowice. 

  

Wójt Gminy 

 

 

Ireneusz Czech 

Wójt Gminy 

 

 

Iwona Burek 
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