
 

 

POROZUMIENIE NR ED.031.4.2.2020 

MIASTA ŻORY I GMINY SUSZEC 

z dnia 6 listopada 2020 r. 

 

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

Wolnych Chrześcijan na okres od 01.09.2020 r. do 31.12.2020 r. 

 

Na podstawie uchwały nr 319/XXI/20 Rady Miasta Żory z dnia 10 września 2020 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 XVIII/151/2016 Rady Gminy Suszec z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zawierania porozumień pomiędzy 

gminą Suszec, a miastem Żory dotyczących powierzenia miastu Żory przez gminę Suszec zadania publicznego 

w zakresie prowadzenia nauczania katechetycznego religii Kościoła Wolnych Chrześcijan, zawarte pomiędzy 

miastem Żory reprezentowanym przez Pana Daniela Wawrzyczka – Zastępcę Prezydenta Miasta Żory, a gminą 

Suszec reprezentowaną przez Pana Mariana Pawlasa – Wójta Gminy Suszec przy kontrasygnacie Skarbnika 

gminy Suszec Pani Katarzyny Machalicy 

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

religii Kościoła Wolnych Chrześcijan, a miasto Żory przyjmuje je. 

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

Chrześcijan w Żorach. 

3. Naukę religii Kościoła Wolnych Chrześcijan prowadzi osoba, zwana dalej nauczycielem religii, 

wskazana przez władze zwierzchnie tego Kościoła. 

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

przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1327) i aktów 

wykonawczych do niej. 

§ 2. Koszty zatrudnienia nauczyciela, które ponosi miasto Żory obejmują paragrafy: 

᠆ 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników, 

᠆ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne, 

᠆ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne, 

᠆ 4120 składki na Fundusz Pracy, 

᠆ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń, 

᠆ 3020 pomoc zdrowotna. 

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

Suszec, w roku szkolnym 2020/2021 tj. za 1 ucznia w wysokości: 62,68 zł miesięcznie w 2020 r. x 4 miesiące  

= 250,72 zł (za okres od 01.09.2020 r. do 31.12.2020 r.). 

3. Gmina Suszec 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 01.09.2020 r. do 

31.12.2020 r. do dnia 30.11.2020 r. 

4. W przypadku braku zapłaty w terminie określonym w ust. 3 zostaną naliczone odsetki ustawowe za 

każdy dzień zwłoki. 

§ 4. 1. Kwota wskazana w § 3 ust. 2 ulegnie zmianie w przypadku: 

᠆ zmiany wysokości składników wynagrodzenia nauczyciela wymienionych w § 2, 

᠆ zmiany liczby uczniów objętych nauczaniem religii, 

᠆ zmiany nauczyciela religii. 

2. Kwota dotacji celowej z roku budżetowego 2020 zostanie wykorzystana do 31.12.2020 r. 

3. Otrzymana kwota dotacji zostanie rozliczona w terminie do dnia 15.01.2021 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 koszty zatrudnienia nauczyciela religii, wynikające z rozliczenia, o którym mowa 

w ust. 4, będą: 

a) wyższe od kwoty dotacji jaką otrzymało miasto Żory, to gmina Suszec dokona wpłaty należnej kwoty do 

dnia 31.01.2021 r. W przypadku nie uregulowania płatności w powyższym terminie gmina Suszec 

zobowiązuje się zapłacić oprócz należności głównej odsetki ustawowe za opóźnienie na rachunek Gminy 

Miejskiej Żory: 97 1050 1070 1000 0004 0065 6575 ING Bank Śląski. 

b) niższe od kwoty dotacji, jaką otrzymało miasto Żory, to miasto Żory dokona zwrotu niewykorzystanej części 

dotacji do dnia 31.01.2021 r. na rachunek bankowy Urzędu Gminy Suszec 15 8456 1019 2001 0000 0446 

0002 W przypadku nie uregulowania płatności z powyższych terminach miasto Żory zobowiązuje się 

zapłacić oprócz należności głównej odsetki zgodne 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 2020/2021 tj. na okres od 01.09.2020 r. do 31.12.2020 r. 

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

nieważności. 

§ 8. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego na wniosek 

miasta Żory. 

§ 9. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązywania od 1 września 2020 roku. 
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§ 10. Porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze 

stron. 

 

  

Wójt Gminy Suszec 

 

 

Marian Pawlas 

 

Skarbnik Gminy Suszec 

 

 

Katarzyna Machalica 

Zastępca Prezydenta Miasta Żory 

 

 

Daniel Wawrzyczek 
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Załącznik do porozumienia Nr ED.031.4.2.2020 

Miasta Żory i Gminy Suszec 

z dnia 6 listopada 2020 r. 

 

Kalkulacja kosztów zatrudnienia nauczycieli – nauczanie religii Kościoła Ewangelicko-

Augsburskiego 

Nauczanie religii, stopień awansu - mianowany, zatrudnieni w Szkole Podstawowej nr 16 

Wymiar: razem 7/18 

Koszty miesięczne 

 od 01.09.2020 r. do 31.08.2021 r. 

Stawka zasadnicza 1.339,72 zł 

Wysługa 18% 241,15 zł 

Motywacyjny 0,00 zł 

Łącznie: 1.580,87 zł 

§ 4010 1.580,87 zł 

§ 4040 152,53 zł 

§ 3020 0,00 zł 

§ 4110 299,54 zł 

§ 4120 0,00 zł 

§ 4440 98,14 zł 

Łącznie: 2.131,08 zł 

Ilość dzieci pobierających naukę religii w 

Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym przy Parafii 

Kościoła Wolnych Chrześcijan w Żorach/ w tym ilość 

uczniów z Suszca 

 

34/1 

Miesięczna kwota dotacji do przekazania 62,68 zł x 1 os. = 62,68 zł 
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