
 

 

POROZUMIENIE 

z dnia 21 stycznia 2020 r. 

w sprawie powierzenia Gminie Chybie przez Powiat Cieszyński prowadzenia nauczania religii 

Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej na okres od 1 września 2019 r. do 

31 sierpnia 2020 r. 

zawarte pomiędzy: 

Gminą Chybie reprezentowaną przez: 

Pana Janusza Żydka – Wójta Gminy Chybie,  

działającego na podstawie uchwały nr XIII/110/2019 Rady Gminy Chybie z dnia 17 grudnia 2019 r. 

w sprawie przyjęcia zadania Powiatu Cieszyńskiego dotyczącego zorganizowania nauki religii 

adwentystycznej, 

a 

Powiatem Cieszyńskim, w imieniu którego działają: 

Pan Mieczysław Szczurek - Starosta Cieszyński, 

Pani Janina Żagan - Wicestarosta  

działający na podstawie uchwały nr XIV/123/19 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. 

w sprawie zawarcia z Gminą Chybie porozumienia określającego organizację pozaszkolnego punktu 

katechetycznego. 

§ 1. 1. Powiat Cieszyński powierza Gminie Chybie, na czas określony, zadanie publiczne w zakresie 

nauczania religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej, a Gmina Chybie 

je przyjmuje. 

2. Uwzględniając wniosek Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie 

utworzenia pozaszkolnego punktu katechetycznego, strony ustalają, iż zostanie zatrudniony w Zespole 

Szkolno-Przedszkolnym w Zaborzu, w wymiarze 2/18 etatu nauczyciel religii Kościoła Adwentystów Dnia 

Siódmego, który będzie uczył w roku szkolnym 2019/2020 religii na życzenie rodziców bądź samych uczniów 

(w szkołach ponadpodstawowych po osiągnięciu pełnoletności) szkół prowadzonych przez Gminę Chybie 

i Powiat Cieszyński. 

3. Lekcje religii realizowane będą w pozaszkolnym punkcie katechetycznym Kościoła Adwentystów Dnia 

Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej – w Zborze Adwentystycznym w Zaborzu przy ul. Darwina 37. 

4. Nauka religii w punkcie katechetycznym będzie odbywać się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami prawa oświatowego. 

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

–   § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracownika, 

–   § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne, 

–   § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne, 
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–   § 4120 – składki na Fundusz Pracy, 

–   § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. 

§ 3. 1. Kalkulację kosztów, o których mowa w § 2, stanowi załącznik do niniejszego porozumienia. 

2. Powiat Cieszyński zobowiązuje się przekazywać Gminie Chybie dotację celową na realizację zadania 

określonego w § 1, w kwocie proporcjonalnej do liczby uczniów ze szkoły, dla której organem prowadzącym 

jest Powiat, w roku szkolnym 2019/2020, tj. za 1 ucznia w wysokości: 

1) 609,31 zł (słownie: sześćset dziewięć złotych 31/100) za okres od 1 września 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., 

2) 1218,61 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście osiemnaście złotych 61/100) za okres od 1 stycznia 2020 r. do 

31 sierpnia 2020 r. 

3. Powiat zobowiązuje się przekazać kwotę dotacji, o której mowa w ust. 2, na rachunek bankowy Urzędu 

Gminy w Chybiu: 96 1050 1083 1000 0090 3030 0363 w następujących terminach: 

1) za okres od 1 września 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. w terminie do dnia 31 stycznia 2020 r. 

2) za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. w terminie do dnia 15 września 2020 r. 

4. W przypadku braku przekazania dotacji w terminie określonym w ust. 3 zostaną naliczone odsetki 

ustawowe za opóźnienie. 

§ 4. 1. Kwoty wskazane w § 3 ust. 2 mogą ulec zmianie w przypadku zmiany wysokości składników 

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

religii. 

2. Kwota dotacji celowej na rok budżetowy 2019 zostanie rozliczona w terminie do dnia 10 lutego 2020 r. 

3. Kwota dotacji celowej na rok budżetowy 2020 zostanie rozliczona w terminie do dnia 21 września 

2020 r. 

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

nauczyciela w pozaszkolnym punkcie katechetycznym, w rozbiciu na poszczególne składniki wynagrodzenia, 

za które wynagrodzenie zostało wypłacone. 

5. W przypadku, gdy kwota należnej dotacji wynikająca z rozliczenia, o którym mowa w ust. 2, będzie 

wyższa od kwoty dotacji, jaką otrzymała Gmina Chybie od Powiatu Cieszyńskiego, Powiat zobowiązuje się 

do zapłaty należnej kwoty do dnia 21 lutego 2020 r. 

6. W przypadku nieuregulowania płatności w powyższym terminie Powiat Cieszyński zobowiązuje się 

zapłacić oprócz należności głównej odsetki w wysokości określonej w § 3 ust. 4. 

7. W przypadku, gdy kwota należnej dotacji wynikająca z rozliczenia, o którym mowa w ust. 2, będzie 

niższa od kwoty dotacji, jaką otrzymała Gmina Chybie od Powiatu Cieszyńskiego, Gmina Chybie dokona 

zwrotu niewykorzystanej części dotacji do dnia 21 lutego 2020 r. na rachunek Starostwa Powiatowego 

w Cieszynie: 19 1030 1087 0000 0000 8309 6047. 

8. W przypadku nieuregulowania płatności w powyższym terminie Gmina Chybie zobowiązuje się zapłacić 

oprócz należności głównej odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych (art. 251 

ust. 5 ustawy o finansach publicznych) oraz przekazać je na rachunek Starostwa Powiatowego w Cieszynie:  

41 1030 1087 0000 0000 8309 6039. 

9. W przypadku, gdy kwota należnej dotacji wynikająca z rozliczenia, o którym mowa w ust. 3, będzie 

wyższa od kwoty dotacji, jaką otrzymała Gmina Chybie od Powiatu Cieszyńskiego, Powiat zobowiązuje się 

do zapłaty należnej kwoty do dnia 30 września 2020 r. 

10. W przypadku nieuregulowania płatności w powyższym terminie Powiat Cieszyński zobowiązuje się 

zapłacić oprócz należności głównej odsetki w wysokości określonej w § 3 ust. 4. 

11. W przypadku, gdy kwota należnej dotacji wynikająca z rozliczenia, o którym mowa w ust. 3, będzie 

niższa od kwoty dotacji, jaką otrzymała Gmina Chybie od Powiatu Cieszyńskiego, Gmina Chybie dokona 

zwrotu niewykorzystanej części dotacji do dnia 30 września 2020 r. na rachunek Starostwa Powiatowego 

w Cieszynie: 19 1030 1087 0000 0000 8309 6047. 
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12. W przypadku nieuregulowania płatności w powyższym terminie Gmina Chybie zobowiązuje się 

zapłacić oprócz należności głównej odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych (art. 251 

ust. 5 ustawy o finansach publicznych) oraz przekazać je na rachunek Starostwa Powiatowego w Cieszynie:  

41 1030 1087 0000 0000 8309 6039. 

§ 5. Porozumienie zostało zawarte na okres roku szkolnego 2019/2020, tj. na okres od 1 września 2019 r. 

do 31 sierpnia 2020 r. 

§ 6. 1. Ze strony Gminy Chybie za realizację postanowień wynikających z niniejszego porozumienia 

odpowiada Anna Piszczek inspektor w Urzędzie Gminy w Chybiu, ul. Bielska 78, 43-520 Chybie,  

tel. 33 856 10 96. 

2. Ze strony Powiatu Cieszyńskiego za realizację postanowień wynikających z niniejszego porozumienia 

odpowiada Daria Czarnecka inspektor w Starostwie Powiatowym w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 

Cieszyn, tel. 33 47 77 219. 

§ 7. Kwestie nieuregulowane w niniejszym porozumieniu reguluje w szczególności ustawa z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 

1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach 

oraz przepisy Kodeksu cywilnego. 

§ 8. 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 Gminy 

Chybie. 

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

ze stron. 

  

Starosta Cieszyński 

 

 

Mieczysław Szczurek 
 

Wicestarosta 

 

 

Janina Żagan 

Wójt Gminy 

 

 

Janusz Żydek 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 3 – Poz. 793



Załącznik do porozumienia 

z dnia 21 stycznia 2020 r. 

 

w sprawie powierzenia Gminie Chybie przez Powiat Cieszyński prowadzenia nauczania religii Kościoła 

Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej na okres od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 

2020 r. 

 koszty zatrudnienia nauczyciela 

za okres od 1 września 2019 r. do 

31 grudnia 2019 r. 

koszty zatrudnienia nauczyciela 

za okres od 1 stycznia 2020 r. do 

31 sierpnia 2020 r. 

§ 4010 1322,88 zł 2645,76 zł 

§ 4040 112,44 zł 224,88 zł 

§ 4110 246,72 zł 493,44 zł 

§ 4120 35,16 zł 70,32 zł 

§ 4440 110,72 zł 221,44 zł 

RAZEM 1827,92 zł 3655,84 zł 

ilość dzieci pobierających naukę/w 

tym ilość dzieci z Powiatu 

Cieszyńskiego 

3/1 3/1 

kwota dotacji do przekazania 609,31 zł 1218,61 zł 
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