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Aneks nr 2
z dnia 18 grudnia 2017 r.
do Porozumienia z dnia 2 grudnia 2015 roku w sprawie organizowania, prowadzenia i
finansowania nauki religii dla uczniów Kościoła Zielonoświątkowego - Zbór w Wodzisławiu Śląskim
zawarty pomiędzy:
Miastem Wodzisław Śląski reprezentowanym przez:
Mieczysława Kiecę – Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego
a
Gminą Świerklany reprezentowaną przez:
Tomasza Pieczkę - Wójta Gminy Świerklany
§ 1. 1. W porozumieniu z dnia 2 grudnia 2015 roku strony dokonują następujących zmian:
1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "Nauka religii dla dzieci 6-letnich i uczniów szkół podstawowych Kościoła
Zielonoświątkowego – Zbór w Wodzisławiu Śląskim odbywać się będzie w pozaszkolnym punkcie
katechetycznym w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Górnej 8".
2) w § 2 uchyla się ust. 3.
3) § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "Gmina Świerklany zobowiązuje się partycypować w kosztach
organizowanej nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego - Zbór w Wodzisławiu Śląskim, proporcjonalnie
do ilości zapisanych na naukę w/w religii dzieci 6-letnich i uczniów szkół podstawowych, a będących
uczniami szkół, dla których Gmina Świerklany jest organem prowadzącym".
4) § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Planowany koszt realizacji zadania, o którym mowa w § 1 w roku
szkolnym 2017/2018 wynosi 15868,47 zł”.
5) § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie „Gmina Świerklany na realizację zadania, o którym mowa w § 1, przekaże
dotację na rachunek bankowy Miasta Wodzisław Śląski: Bank Pekao SA 67-1240-4357-1111-0010-39708909:
- I rata – w terminie do 28 grudnia 2017 roku środki w wysokości 406,88 zł za okres od września
do grudnia 2017 roku,
- II rata – w terminie do 31 sierpnia 2018 roku środki w wysokości 813,78 zł za okres od stycznia
do sierpnia 2018 roku”.
6) w § 3 ust. 7 otrzymuje brzmienie: „Termin wykorzystania udzielonej dotacji ustala się:
- I rata – na 31 grudnia 2017 roku;
- II rata – na 31 sierpnia 2018 roku”.
7) § 3 ust. 8 otrzymuje brzmienie: „Termin rozliczenia dotacji ustala się:
- I rata – na 15 stycznia 2018 roku;
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- II rata – na 15 września 2018 roku”.
8) § 3 ust. 10 pkt. 1 otrzymuje brzmienie: "wyższe od kwoty dotacji jaką otrzymało Miasto Wodzisław Śląski,
to Gmina Świerklany zobowiązuje się do zapłaty różnicy w terminie 30 dni od daty otrzymania rozliczenia;
w przypadku nie uregulowania płatności w powyższym terminie naliczone zostaną odsetki ustawowe
za opóźnienie".
§ 2. Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian.
§ 3. Niniejszy aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.
§ 4. Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
§ 5. Aneks niniejszy zostaje sporządzony w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej
ze stron.
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