
 

 

POROZUMIENIE NR ED.031.2.2018 

PREZYDENTA MIASTA ŻORY I WÓJTA GMINY PAWŁOWICE 

z dnia 19 lutego 2018 r. 

w sprawie powierzenia miastu Żory przez gminę Pawłowice prowadzenia nauczania religii Kościoła 

Wolnych Chrześcijan na okres od 01.01.2018 r. do 31.08.2018 r. 

Na podstawie uchwały 496/XXXIX/18 Rady Miasta Żory z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia 

zgody na zawarcie porozumień z innymi powiatami i gminami w sprawie organizowania, prowadzenia 

i finansowania nauki religii innych kościołów i związków wyznaniowych oraz na podstawie uchwały  

nr XXXII/310/2017 Rady Gminy Pawłowice z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie zawarcia porozumienia 

pomiędzy gminą Pawłowice, a miastem Żory dotyczącego zasad prowadzenia punktu katechetycznego 

nauczania religii Kościoła Wolnych Chrześcijan, zawarte pomiędzy miastem Żory reprezentowanym przez 

Pana Waldemara Sochę - Prezydenta Miasta Żory, a gminą Pawłowice reprezentowanym przez Pana 

Franciszka Dziendziela - Wójta Gminy Pawłowice, strony porozumienia ustalają co następuje: 

§ 1. 1. Gmina Pawłowice powierza miastu Żory, na czas określony, zadanie publiczne w zakresie nauczania 

religii Kościoła Wolnych Chrześcijan, a miasto Żory je przejmuje. 

2. Lekcje religii realizowane są w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym przy Parafii Kościoła Wolnych 

Chrześcijan w Żorach ul. Kłapczyka 41C, 44-240 Żory. 

3. Nauka religii w punkcie katechetycznym odbywa się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2017 r., poz. 2198 ze zm.) i aktów 

wykonawczych do niej 

§ 2. Koszty zatrudnienia nauczyciela, które ponosi miasto Żory obejmują § 4010 wynagrodzenia osobowe 

pracownika; § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne; § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń; 

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne; § 4120 składki na Fundusz Pracy; § 4440 odpisy na zakładowy 

fundusz świadczeń socjalnych. 

§ 3. 1. Kalkulacja kosztów, o których mowa w § 2, stanowi załącznik do niniejszego Porozumienia. 

2. Gmina Pawłowice zobowiązuje się przekazać miastu Żory dotację celową na realizację zadania 

określonego w § 1, w kwocie proporcjonalnej do liczby uczniów ze szkół, dla których organem prowadzącym 

jest gmina Pawłowice, w roku szkolnym 2017/2018 tj. za 2 uczniów w wysokości: 1282,08 zł (za okres  

od 01.01.2018 r. do 31.08.2018 r.)  

3. Gmina Pawłowice zobowiązuje się przekazać kwotę dotacji, o której mowa w ust. 2, na rachunek Gminy 

Miejskiej Żory: 97 1050 1070 1000 0004 0065 6575 ING Bank Śląski za okres od 01.01.2018 r.  

do 31.08.2018 r. do dnia  10.08.2018 r. 

§ 4. 1. Kwota wskazana w § 3 ust. 2 ulegnie zmianie w przypadku zmiany wysokości składników 

wynagrodzenia nauczyciela, i/lub zmiany nauczyciela religii, i/lub zmiany liczby uczniów objętych nauczaniem 

religii. 
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2. Kwota dotacji celowej z roku budżetowego 2018 zostanie wykorzystana do dnia 31.08.2018 r. 

3. Otrzymane kwoty dotacji zostaną rozliczone w terminie do dnia 10.09.2018 r. 

4. Podstawą rozliczenia będzie sprawozdanie w formie pisemnej, przedstawiające koszty zatrudnienia 

nauczyciela w punkcie katechetycznym, w rozbiciu na poszczególne składniki wynagrodzenia oraz miesiące,  

za które wynagrodzenie zostało wypłacone. 

5. W przypadku, gdy kwota należnej dotacji wynikająca z rozliczenia, o którym mowa w § 4 ust. 4, będzie 

wyższa od kwoty dotacji, jaką otrzymało miasto Żory, to gmina Pawłowice dokona wpłaty należnej kwoty do 

dnia 15.09.2018 r. W przypadku nie uregulowania płatności w powyższych terminach gmina Pawłowice 

zobowiązuje się zapłacić oprócz należności głównej odsetki ustawowe za opóźnienie. 

6. W przypadku, gdy kwota należnej dotacji wynikająca z rozliczenia, o którym mowa w § 4 ust. 4, będzie 

niższa od kwoty dotacji, jaką otrzymało miasto Żory, to miasto Żory dokona zwrotu niewykorzystanej części 

dotacji do dnia 15.09.2018 r. W przypadku nie uregulowania płatności w powyższych terminach miasto Żory 

zobowiązuje się zapłacić oprócz należności głównej odsetki zgodnie z art. 251 ustawy o finansach publicznych. 

§ 5. Porozumienie precyzuje rozliczenie i pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii 

Kościoła Wolnych Chrześcijan w roku szkolnym 2017/2018 tj. na okres od 01.01.2018 r. do 31.08.2018 r. 

1. Ze strony miasta Żory za realizację postanowień wynikających z niniejszego porozumienia odpowiada 

Bożena Dąbrowska Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta w Żorach, tel. 32 434 81 21 

2. Ze strony gminy Pawłowice za realizację postanowień wynikających z niniejszego porozumienia 

odpowiada Ilona Skrobol, Specjalista w Gminnym Zespole Oświaty w Pawłowicach, 43-250 Pawłowice,  

ul. Zjednoczenia 65, tel. 32 472 27 57. 

§ 6. W sprawach nieuregulowanych porozumieniem zastosowanie mają w szczególności przepisy ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§ 7. 1. Wszelkie zmiany warunków porozumienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem 

nieważności. 

2. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego na wniosek  

Miasta Żory. 

3. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2018 r. 

§ 8. Porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej  

ze stron. 

  

Wójt Gminy Pawłowice 

 

 

Franciszek Dziendziel 

Prezydent Miasta Żory 

 

 

Waldemar Socha 
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Załącznik do Porozumienia Nr ED.031.2.2018 

Prezydenta Miasta Żory i Wójta Gminy Pawłowice 

z dnia 19 lutego 2018 r. 

 

Kalkulacja kosztów zatrudnienia nauczyciela - nauczanie religii Kościoła Wolnych Chrześcijan 

Nauczyciel religii - zatrudniony w Szkole Podstawowej nr 16 

Wymiar: 9/18 

Koszty miesięczne 

 od 01.09.2017 r. do 31.08.2018 r. 

Stawka zasadnicza 1340,50 zł 

Wysługa 14% 187,67 zł 

Motywacyjny 0,00 zł 

Łącznie: 1528,17 zł 

§ 4010 1528,17 zł 

§ 4040 129,89 zł 

§ 3020 7,64 zł 

§ 4110 257,17 zł 

§ 4120 40,62 zł 

§ 4440 120,00 zł 

Łącznie: 2083,49 zł 

Ilość dzieci pobierających naukę religii 

w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym przy Parafii 

Kościoła Wolnych Chrześcijan /w tym ilość uczniów 

z Pawłowic 

26/2 

Miesięczna kwota dotacji do przekazania 

Kwota dotacji do przekazania 

80,13 zł x 2 = 160,26 zł 

160,26 zł x 8 = 1282,08 
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