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POROZUMIENIE NR ED.031.43.2019
z dnia 29 listopada 2019 r.
w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia
Siódmego w roku szkolnym 2019/2020
zawarte pomiędzy Gminą Miastem Częstochowa reprezentowanym przez:
Ryszarda Stefaniaka – Zastępcę Prezydenta Miasta Częstochowy,
Grzegorza Papalskiego – Naczelnika Wydziału Edukacji
a Powiatem Zawierciańskim reprezentowanym przez:
Gabriela Dorsa – Starostę Zawierciańskiego,
Pawła Sokoła – Wicestarostę Zawierciańskiego
Na podstawie uchwały Rady Miasta Częstochowy Nr 701.XLVI.2017 z dnia 16 listopada 2017 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Zawierciu w zakresie
związanym z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego oraz uchwały Rady Powiatu
Zawierciańskiego Nr II/21/18 z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
porozumienia z Gminą Częstochowa w sprawie organizacji, prowadzenia i finansowania nauki religii Kościoła
Adwentystów Dnia Siódmego dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Zawierciański strony
porozumienia ustalają, co następuje:
§ 1. Uwzględniając wniosek Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w sprawie przyznania godzin
na realizację nauki religii w roku szkolnym 2019/2020 dla 8 uczniów zamieszkałych na terenie gminy Miasta
Częstochowa i Powiatu Zawierciańskiego wyraża się zgodę na zwrot kosztów zatrudnienia związanego
z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, w wymiarze 6/18 etatu nauczyciela zatrudnionego
w Technicznych Zakładach Naukowych im. gen. Władysława Sikorskiego w Częstochowie. Lekcje religii
realizowane są w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym działającym przy Zborze Adwentystycznym
w Częstochowie przy ul. Pułaskiego 21.
§ 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) § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne;
4) § 4120 – Składki na Fundusz Pracy;
5) § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
§ 3. 1. Planowane koszty zatrudnienia nauczyciela w okresie od dnia 1 października 2019 roku do dnia
31 sierpnia 2020 roku, o których mowa w § 2, zostały skalkulowane i określone w załączniku nr 1 do
niniejszego porozumienia, który stanowi jego integralną część.
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2. Powiat Zawierciański zobowiązuje się przekazać Miastu Częstochowa dotację celową stanowiącą koszty
zatrudnienia nauczyciela z tytułu realizowanego zadania przez Miasto Częstochowa w okresie od dnia
1 października 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, a określone w § 1, w kwocie proporcjonalnej do liczby
uczniów w roku szkolnym 2019/2020, w wysokości ogółem: 438,36 złotych (wg załącznika nr 1) w terminie
do 31 grudnia 2019 roku.
3. Powiat Zawierciański zobowiązuje się przekazać Miastu Częstochowa dotację celową stanowiącą koszty
zatrudnienia nauczyciela z tytułu realizowanego zadania przez Miasto Częstochowę w okresie od dnia
1 stycznia 2020 roku do dnia 31 sierpnia 2020 roku, a określone w § 1, w kwocie proporcjonalnej do liczby
uczniów w roku szkolnym 2019/2020, w wysokości: 146,12 złotych (wg załącznika nr 1) miesięcznie, do dnia
14 – go każdego miesiąca.
4. Powiat Zawierciański zobowiązuje się przekazać kwotę stanowiącą koszty zatrudnienia nauczyciela,
o którym mowa w ust. 2 i 3 na rachunek Miasta Częstochowy Bank Handlowy w Warszawie S.A. (City
Handlowy) nr 06 1030 1104 0000 0000 9325 2000.
5. 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 nr 1 do niniejszego porozumienia
są kwotami planowanymi na rok szkolny 2019/2020. Kwoty te ulegną zmianie w przypadku zmiany wysokości
składników wynagrodzenia nauczyciela wyszczególnionych w § 2, i/lub zmiany nauczyciela religii, i/lub
zmiany liczby uczniów objętych nauczaniem religii.
2. Kwota dotacji stanowiąca koszty zatrudnienia nauczyciela z roku budżetowego 2019 zostanie
wykorzystana do dnia 31 grudnia 2019 roku i rozliczona do dnia 15 stycznia 2020 roku. Do dnia 15 stycznia
2020 roku Miasto Częstochowa przedstawi Powiatowi Zawierciańskiemu rozliczenie faktycznych kosztów
poniesionych w 2019 roku z tytułu zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia
Siódmego. Kwota dotacji stanowiąca koszty zatrudnienia nauczyciela z roku budżetowego 2020 zostanie
wykorzystana do dnia 31 sierpnia 2020 roku i rozliczona do dnia 15 września 2020 roku. Do dnia 15 września
2020 roku Miasto Częstochowa przedstawi Powiatowi Zawierciańskiemu rozliczenie faktycznych kosztów
poniesionych z tytułu zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego.
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 2019/2020 otrzymało
Miasto Częstochowa od Powiatu Zawierciańskiego, to Powiat Zawierciański zobowiązuje się zapłaty
należnej kwoty stanowiącej koszty zatrudnienia nauczyciela w terminie 15 dni od daty otrzymania
rozliczenia, a w przypadku nie uregulowania płatności w powyższym terminie Powiat Zawierciański
zobowiązuje się zapłacić oprócz należności głównej odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki;
2) niższa od kwoty stanowiącej koszty zatrudnienia nauczyciela, jaką za rok szkolny 2019/2020 otrzymała
Gmina Częstochowa od Powiatu Zawierciańskiego, to Gmina Częstochowa zobowiązuje się do zwrotu
kwoty stanowiącej koszty zatrudnienia nauczyciela pobranej w nadmiernej wysokości w terminie 15 dni od
daty wysłania rozliczenia do Powiatu Zawierciańskiego, 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 Adwentystów Dnia Siódmego w roku szkolnym 2019/2020, tj. za okres od dnia 1 października
2019 roku do dnia 31 sierpnia 2020 roku.
2. Termin końcowego rozliczenia zadań, o których mowa w ust. 1, strony ustalają na dzień nie później niż
15 września 2020 roku.
§ 6. W sprawach nie uregulowanych Porozumieniem odpowiednie zastosowanie mają przepisy ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny.
§ 7. Zmiany postanowień niniejszego porozumienia wymagają zachowania formy pisemnej w postaci
aneksu zawartego za zgodą obu stron.
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§ 8. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania
§ 9. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
§ 10. Porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze
dla każdej ze stron.

Starosta Zawierciański

z up. Prezydenta Miasta Częstochowy
Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy

Gabriel Dors
Ryszard Stefaniak
Wicestarosta Zawierciański

z up. Prezydenta Miasta Częstochowy

Paweł Sokół

Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta
Częstochowy
Grzegorz Papalski
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Załącznik nr 1
do Porozumienia
w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia
związanego z nauczaniem
religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego
w roku szkolnym 2019/2020

Planowane miesięczne koszty zatrudnienia związane z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów
Dnia Siódmego w roku szkolnym 2019/2020 w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym działającym
przy Zborze Adwentystycznym w Częstochowie przy ul. Pułaskiego 21.
Liczba godzin tygodniowo – 6, liczba oddziałów – 3

2 782,0

Wynagrodzenie zasadnicze dla
nauczyciela stażysty
§ wydatków
§4010
§4040
§4110
§4120
§4440
Razem planowane miesięczne
wynagrodzenie nauczyciela w
okresie X-XII 2019

927,33
0,0
159,41
0,0
82,21
1 168,95
2 782,0

Wynagrodzenie zasadnicze dla
nauczyciela stażysty
§ wydatków
§4010
§4040
§4110
§4120
§4440
Razem planowane miesięczne
koszty zatrudnienia nauczyciela
w okresie I - VIII 2020

927,33
0,0
159,41
0,0
82,21
1 168,95
12 858,45

Razem planowane na rok 2019/2020

Zestawienie planowanych miesięcznych i rocznych kosztów związanych z nauczaniem religii Kościoła
Adwentystów Dnia Siódmego
Liczba wszystkich
uczniów
uczestniczących
na religii

Miesięczny koszt
na 1 ucznia w X-XII
2019 r.

8
Liczba wszystkich
uczniów
uczestniczących
na religii

146,12
Miesięczny koszt
na 1 ucznia w I-VIII
2020 r.

8

146,12

Liczba uczniów
z Zawiercia

1

Liczba uczniów
z Zawiercia

1

Miesięczny koszt na 1
ucznia z Zawiercia
w miesiącach X-XII
2019 r.

146,12
Miesięczny koszt na 1
ucznia z Zawiercia
w miesiącach I-VIII
2020 r.

146,12

Koszt
w miesiącach XXII 2019 r.
razem

438,36
Koszt
w miesiącach IVIII 2020 r.
razem

1 168,96

