
 

 

POROZUMIENIE NR ED.031.31.2018 

z dnia 11 października 2018 r. 

w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-

Augsburskiego w roku szkolnym 2018/2019 

zawarte pomiędzy Gminą Miastem Częstochowa reprezentowanym przez: 

Ryszarda Stefaniaka – Zastępcę Prezydenta Miasta Częstochowy 

Magdalenę Dębską – Naczelnika Wydziału Edukacji 

a Gminą Koszęcin reprezentowaną przez: 

Zbigniewa Seniów – Wójta Gminy Koszęcin 

Elżbietę Dudę – Skarbnika Gminy Koszęcin 

Na podstawie uchwały Rady Miasta Częstochowy Nr 247.XXI.2016 z dnia 28.01.2016 roku w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Koszęcin w zakresie związanym z nauczaniem religii 

Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego  strony porozumienia ustalają, co następuje: 

§ 1. Uwzględniając wniosek Kościoła Ewangelicko–Augsburskiego w sprawie przyznania godzin 

na realizację nauki religii w roku szkolnym 2018/2019 dla 9 uczniów zamieszkałych na terenie gminy Miasta 

Częstochowa i gminy Koszęcin wyraża się zgodę na zwrot kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem 

religii kościoła Ewangelicko–Augsburskiego, w wymiarze 2/18 etatu nauczyciela zatrudnionego w Szkole 

Podstawowej nr 39 im. Marii Konopnickiej w Częstochowie. Lekcje religii realizowane są w Pozaszkolnym 

Punkcie Katechetycznym Parafii Ewangelicko–Augsburskiej w Częstochowie przy ul. Śląskiej 20. 

§ 2. Koszty zatrudnienia nauczyciela o którym mowa w § 1, które ponosi Miasto Częstochowa obejmują: 

1) § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników; 

2) § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne; 

3) § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń; 

4) § 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne; 

5) § 4120 – Składki na Fundusz Pracy; 

6) § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. 

§ 3. 1. Planowane koszty zatrudnienia nauczyciela w okresie od dnia 1 września 2018 roku do dnia 

31 sierpnia 2019 roku, o których mowa w § 2, zostały skalkulowane i określone w załączniku do niniejszego 

porozumienia, który stanowi jego integralną część. 
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2. Gmina Koszęcin zobowiązuje się przekazać Miastu Częstochowa kwotę stanowiącą koszty zatrudnienia 

nauczyciela z tytułu realizowanego zadania przez Miasto Częstochowa w okresie od dnia 1 września 2018 roku 

do dnia 31 grudnia 2018 roku, a określone w § 1, w kwocie proporcjonalnej do liczby uczniów w roku 

szkolnym 2018/2019, w wysokości ogółem: 1 254,64 złotych wg załącznika w terminie do dnia 14 stycznia 

2019 roku. 

3. Gmina Koszęcin zobowiązuje się przekazać Miastu Częstochowa kwotę stanowiącą koszty zatrudnienia 

nauczyciela z tytułu realizowanego zadania przez Miasto Częstochowę w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku 

do dnia 31 sierpnia 2019 roku, a określone w § 1, w kwocie proporcjonalnej do liczby uczniów w roku 

szkolnym 2018/2019, w wysokości: 345,52 złotych wg załącznika miesięcznie, do dnia 14 – go każdego 

miesiąca. 

4. Gmina Koszęcin zobowiązuje się przekazać kwotę stanowiąca koszty zatrudnienia nauczyciela, o którym 

mowa w ust. 2 i 3 na rachunek Miasta Częstochowy Bank Handlowy w Warszawie S.A. (Citi Handlowy) 

nr 06 1030 1104 0000 0000 9325 2000. 

6. W przypadku braku zapłaty w terminie określonym w ust. 2 i 3 zostaną naliczone odsetki ustawowe 

za każdy dzień zwłoki. 

§ 4. 1. Kwoty wykazane w § 3, a skalkulowane i określone w załączniku do niniejszego porozumienia są 

kwotami planowanymi na rok szkolny 2018/2019. Kwoty te ulegną zmianie w przypadku zmiany wysokości 

składników wynagrodzenia nauczyciela wyszczególnione w § 2, i/lub zmiany nauczyciela religii, i/lub zmiany 

liczby uczniów objętych nauczaniem religii. 

2. Kwota stanowiąca koszty zatrudnienia nauczyciela z roku budżetowego 2018 zostanie wykorzystana 

do dnia 31 grudnia 2018 roku i rozliczona do dnia 20 marca 2019 roku. Do dnia 20 marca 2019 roku Miasto 

Częstochowa przedstawi Gminie Koszęcin rozliczenie faktycznych kosztów poniesionych w 2018 roku z tytułu 

zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko–Augsburskiego. Kwota stanowiąca koszty 

zatrudnienia nauczyciela z roku budżetowego 2019 zostanie wykorzystana do dnia 31 sierpnia 2019 roku 

i rozliczona do dnia 31 października 2019 roku. Do dnia 31 października 2019 roku Miasto Częstochowa 

przedstawi Gminie Koszęcin rozliczenie faktycznych kosztów poniesionych z tytułu zatrudnienia związanego 

z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko–Augsburskiego. 

3. W przypadku gdy kwota stanowiąca koszty zatrudnienia nauczycieli wynikająca z rozliczenia, o którym 

mowa w ust. 2 będzie: 

1) wyższa od kwoty stanowiącej koszty zatrudnienia nauczyciela, jaką za rok szkolny 2018/2019 otrzymało 

Miasto Częstochowa od Gminy Koszęcin, to Gmina Koszęcin zobowiązuje się zapłaty należnej kwoty 

stanowiącej koszty zatrudnienia nauczycieli w terminie 30 dni od daty otrzymania rozliczenia, 

a w przypadku nie uregulowania płatności w powyższym terminie Gmina Koszęcin zobowiązuje się 

zapłacić oprócz należności głównej odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki; 

2) niższa od kwoty stanowiącej koszty zatrudnienia nauczyciela, jaką za rok szkolny 2018/2019 otrzymała 

Gmina Częstochowa od Gminy Koszęcin, to Gmina Częstochowa zobowiązuje się do zwrotu kwoty 

stanowiącej koszty zatrudnienia nauczyciel pobranej w nadmiernej wysokości w terminie 30 dni od daty 

wysłania rozliczenia do Gminy Koszęcin, a w przypadku nie uregulowania płatności w powyższym 

terminie Gmina Częstochowa zobowiązuje się zapłacić oprócz należności głównej odsetki ustawowe za 

każdy dzień zwłoki. 

§ 5. 1. Porozumienie dotyczy rozliczenia i pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii 

Kościoła Ewangelicko–Augsburskiego w roku szkolnym 2018/2019, jt. za okres od dnia 1 września 2018 roku 

do dnia 31 sierpnia 2019 roku. 

2. Termin końcowego rozliczenia zadań o których mowa w ust. 1, strony ustalają na dzień nie później niż 

31 października 2019 roku. 

§ 6. W sprawach nie uregulowanych Porozumieniem odpowiednie zastosowanie mają przepisy ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego. 

§ 7. Zmiany postanowień niniejszego porozumienia wymaga zachowania formy pisemnej w postaci aneksu 

zawartego za zgodą obu stron. 

§ 8. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania 
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§ 9. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

§ 10. Porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze 

dla każdej ze stron. 

   

  

Wójt Gminy Koszęcin 

 

 

Zbigniew Seniów 
 

Skarbnik Gminy Koszęcin 

 

 

Elżbieta Duda 

z up. Prezydenta Miasta Częstochowy 

Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy 

 

 

Ryszard Stefaniak 

 

z up. Prezydenta Miasta Częstochowy 

Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta 

Częstochowy 

 

 

Magdalena Dębska 
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Załącznik do porozumienia Nr ED.031.31.2018 

Prezydenta Miasta Częstochowy 

z dnia 11 października 2018 r. 

 

Planowane miesięczne koszty zatrudnienia związane z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-

Augsburskiego w roku szkolnym 2018/2019 w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym Parafii 

Ewangelicko-Augsburskiej w Częstochowie przy ul. Śląskiej 20. 

liczba godzin tygodniowo - 6  , liczba oddziałów - 3  
Wynagrodzenie zasadnicze dla 

nauczyciela mianowanego 2 824,00 

§ wydatków  
§3020 0 
§4010 1 129,60 
§4040 0 
§4110 194,18 
§4120 27,68 
§4440 60,00 

Razem planowane miesięczne 

wynagrodzenie nauczyciela w okresie 

IX-XII 2018 1 411,46 

  
Wynagrodzenie zasadnicze dla 

nauczyciela mianowanego 2 824,00 

§ wydatków  

§3020 0 
§4010 1 129,60 
§4040 94,80 
§4110 210,47 
§4120 30,00 
§4440 90,00 

Razem planowane miesięczne 

wynagrodzenie nauczyciela w okresie 

I - VIII 2019 1 554,87 
Razem planowane na rok 2018/2019 18 084,80 

Zestawienie planowanych miesięcznych i rocznych kosztów związanych z nauczaniem religii Kościoła 

Ewangelicko-Augsburskiego 

Liczba wszystkich 

uczniów 

uczestniczących na 

religii 

Miesięczny wydatek  

na 1 ucznia w IX-XII 

2018 r. 
Liczba uczniów 

z Koszęcina 

Miesięczny wydatek  na 

2 uczniów z Koszęcina 

w miesiącach IX-XII 
Wydatek w miesiącach IX-

XII razem 
9 156,83 2 313,66 1 254,64 

Liczba wszystkich 

uczniów 

uczestniczących na 

religii 

Miesięczny wydatek  

na 1 ucznia w I-VIII 

2019 r. 
Liczba uczniów 

z Koszęcina 

Miesięczny wydatek  na 

2 uczniów z Koszęcina 

w miesiącach I-VIII 
Wydatek w miesiącach I-

VIII razem 

9 172,76 2 345,52 2 764,16 
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