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UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE
z dnia 29 sierpnia 2018 r.
w sprawie przejęcia przez gminę Wołczyn zadania publicznego w zakresie nauczania religii Kościoła
Zielonoświątkowego
Na podstawie art. 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
z 2018 r., poz. 994, z późn. zm.) i art. 46 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu
terytorialnego (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1453, ze zm.), w związku z § 2 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii
w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 1992 roku, nr 36, poz. 155, ze zm.), uchwala się co następuje:
§ 1. 1. Na wniosek Gminy Namysłów wyrażony w formie uchwały nr 838/VII/18 Rady Miejskiej
w Namysłowie z dnia 14 sierpnia 2018 roku dotyczącej zawarcia porozumienia z Gminą Wołczyn w sprawie
organizowania, prowadzenia i finansowania nauki religii dla uczniów szkół prowadzonych przez Gminę
Namysłów, wyraża się zgodę na przejęcie przez Gminę Wołczyn realizacji zadania publicznego w zakresie
nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego dla uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Namysłów
w pozaszkolnym punkcie katechetycznym prowadzonym przez Gminę Wołczyn dla wyznawców religii Kościoła
Zielonoświątkowego.
2. Realizacja zadania publicznego w zakresie wskazanym w ust. 1 w sposób określony w rozporządzeniu
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki
religii w publicznych przedszkolach i szkołach, będzie następowała na podstawie porozumienia zawieranego na
poszczególne lata szkolne.
3. W zakres zadania realizowanego przez Gminę Wołczyn nie wchodzą obowiązki Gminy Namysłów
wynikające z zapewnienia uczniom możliwości korzystania z zajęć religii ze względu na odległość pomiędzy
miejscem zamieszkania ucznia i miejscem realizacji zajęć, określone w art. 39 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia
2016 roku – Prawo oświatowe.
4. Treść porozumienia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołczyna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do uchwały
Rady Miejskiej w Wołczynie
z dnia 29 sierpnia 2018 r.
Porozumienie
w sprawie zasad organizacji, prowadzenia i finansowania nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego
dla uczniów szkół Gminy Namysłów
zawarte w dniu ...... ........................... 2018 roku pomiędzy:
Gminą Wołczyn, reprezentowaną przez Jana Leszka Wiącka – Burmistrza Wołczyna,
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Katarzyny Krawiec
a
Gminą Namysłów, reprezentowaną przez Juliana Kruszyńskiego - Burmistrza Namysłowa,
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Iwony Wilczyńskiej
na podstawie § 2 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 roku
w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dziennik
Ustaw z 1992 roku, nr 36, poz. 155, ze zm.), w wykonaniu postanowień uchwały nr …../……/2018 Rady
Miejskiej
w Namysłowie
z dnia
……………………..
2018 roku
w sprawie
………...................................................................................
....................................................................................................................................................... oraz uchwały
nr …..../........./2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia .… .....…….......… 2018 roku w sprawie
…….........................................................................………………...........
.......................................................................................................................................................
§ 1. 1. Przedmiotem
porozumienia
jest
powierzenie
Gminie
Wołczyn
w roku
szkolnym
………………………….. organizacji nauki religii dla uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Namysłów
w pozaszkolnym punkcie katechetycznym prowadzonym przez Gminę Wołczyn dla wyznawców religii Kościoła
Zielonoświątkowego.
2. Gmina Namysłów oświadcza, że powierza realizację zadania określonego w ust.1 Gminie Wołczyn, która
przyjmuje powierzone jej zadanie publiczne.
3. Wychowankowie oddziałów przedszkolnych i uczniowie szkół prowadzonych przez Gminę Namysłów na
życzenie rodziców lub pełnoletnich uczniów, wyrażone w formie pisemnego oświadczenia złożonego w Gminie
Namysłów za pośrednictwem szkoły do której uczęszczają, zawierającego klauzulę o wyrażeniu zgody na
przetwarzanie danych osób występujących w oświadczeniu do celów związanych z realizacją niniejszego
porozumienia, mogą uczestniczyć w nauce religii Kościoła Zielonoświątkowego w pozaszkolnym punkcie
katechetycznym prowadzonym przez Gminę Wołczyn.
4. W roku szkolnym ..………………………. zajęcia religii Kościoła Zielonoświątkowego dla wychowanków
oddziałów przedszkolnych oraz uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Wołczyn będą organizowane w formie
pozaszkolnego
punktu
katechetycznego
przyporządkowanego
organizacyjnie
...........................................................................................
5. Tygodniową liczbę godzin nauki religii określa arkusz organizacyjny jednostki wymienionej w ust. 1,
w zależności od rodzaju i liczebności grup wiekowych uczniów.
§ 2. 1. Zatrudnianie nauczyciela religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym, do którego mogą uczęszczać
również wychowankowie oddziałów przedszkolnych i szkół prowadzonych przez Gminę Namysłów, należy do
właściwości Gminy Wołczyn.

Id: 39358A51-B822-42CC-A845-C692E1C06699. Projekt

Strona 1

2. Nauczyciela religii zatrudnia jednostka organizacyjna, której jest przyporządkowany organizacyjnie
pozaszkolny punkt katechetyczny, zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (Dziennik
Ustaw z 2018, poz. 967), na podstawie imiennego skierowania wydanego przez władze zwierzchnie Kościoła
Zielonoświątkowego.
3. Nadzór pedagogiczny nad nauczaniem religii w zakresie zgodności z programem i metodyki nauczania
sprawuje dyrektor jednostki, o której mowa w ust. 2 i upoważnieni przez Opolskiego Kuratora Oświaty pracownicy
nadzoru pedagogicznego.
§ 3. 1. Koszty realizacji zadania, o którym mowa w § 1, wyliczone zaliczkowo i obejmujące wydatki §
4010 (wynagrodzenia osobowe), § 4040 (dodatkowe wynagrodzenie roczne), § 4110 (składki na ubezpieczenia
społeczne), § 4120 (składki na Fundusz Pracy), § 4440 (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),
strony porozumienia będą ponosić w częściach równych.
2. Zwrot kosztów będzie następował zaliczkowo w formie dotacji celowej, na podstawie noty księgowej
wystawionej do:
1) 15 grudnia - za okres ……………….. 2018 roku;
2) 30 kwietnia - za okres ……………….. 2019 roku.
3. Dotacja
przekazywana
będzie
na
rachunek
bankowy
wskazany
w nocie
w terminie 14 dni od jej otrzymania, a w miesiącu grudniu – nie później, niż do 24 dnia tego miesiąca.
4. W przypadku
za każdy dzień zwłoki.

braku

wpłaty

wymienionej

w ust. 3,

naliczone

zostaną

księgowej,

odsetki

ustawowe

5. Gmina Wołczyn przekaże Gminie Namysłów
rozliczenie środków, o których mowa
w ust. 1, za okres …………………. 2018 roku nie później niż do 25 stycznia 2019 r., a za okres ……….
2019 roku nie później niż do 15 września 2019 r.
6. W przypadku, gdy kwota należnej dotacji wynikająca z rozliczenia, o którym mowa
w ust. 5, będzie wyższa od kwoty dotacji, jaką otrzymała Gmina Wołczyn, to Gmina Namysłów dokona wpłaty
należnej kwoty w terminie 30 dni od daty otrzymania rozliczenia i noty księgowej. W przypadku nie uregulowania
płatności w powyższym terminie Gmina Namysłów zobowiązuje się zapłacić odsetki ustawowe za każdy dzień
zwłoki.
7. W przypadku, gdy kwota należnej dotacji wynikająca z rozliczenia, o którym mowa w ust. 5, będzie niższa
od kwoty dotacji, jaką otrzymała Gmina Wołczyn, to Gmina Wołczyn dokona zwrotu niewykorzystanej części
dotacji w terminie określonym w art. 251 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 2077 z późn. zm.)
§ 4. Zmiany niniejszego Porozumienia wymagają zgody stron i zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
§ 5. Spory wynikłe w związku z realizacją niniejszego Porozumienia strony będą rozstrzygać polubownie.
W przypadku braku możliwości rozwiązania sporu przez okres trzech miesięcy spór będzie podlegał rozpoznaniu
przez właściwy sąd powszechny.
§ 6. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.
§ 7. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
..............................................
(Gmina Namysłów)
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Uzasadnienie
Urząd Miejski w Namysłowie wystąpił z propozycją umożliwienia korzystania uczniom szkół prowadzonych
przez Gminę Namysłów z zajęć religii Kościoła Zielonoświątkowego organizowanych przez Gminę Wołczyn
w formie pozaszkolnego punktu katechetycznego dla uczniów szkół prowadzonych przez naszą gminę w roku
szkolnym 2018/2019 i latach następnych.
Rada Miejska w Namysłowie podjęła uchwałę upoważniającą Burmistrza Namysłowa do podpisania
porozumienia umożliwiającego prowadzenie nauki religii dla uczniów szkół prowadzonych przez różne organy.
Do podpisania przedmiotowego porozumienia niezbędna jest zgoda Rady Miejskiej w Wołczynie wyrażona
w formie uchwały.
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