
projekt 
UCHWAŁA NR ............./2014 

RADY MIASTA PODKOWY LE ŚNEJ 
z dnia ............ 2014 r. 

 
w sprawie zawierania porozumień pomiędzy miastem Podkowa Leśna a gminą Grodzisk 
Mazowiecki a dotyczących zasad prowadzenia punktów nauczania religii Kościoła 
Adwentystów Dnia Siódmego. 
 
  
 Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 18 ust. 2 pkt 12, art. 74 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 46 ustawy z dnia 
13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r.  
Nr 80, poz. 526 ze zm.), art. 12 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), §2 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Ministerstwa 
Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu 
organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 1992 r. Nr 36, 
poz. 155 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 
§ 1. 

 
Wyrazić zgodę na zawieranie porozumienia pomiędzy Miastem Podkowa Leśna a Gminą 
Grodzisk Mazowiecki w sprawie zasad prowadzenia punktów katechetycznych nauczania 
religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. 
 

§ 2. 
 
Szczegółowe zasady prowadzenia oraz finansowania kosztów prowadzenia punktów 
katechetycznych nauczania religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego zostaną określone 
w porozumieniu zawartym pomiędzy Miastem Podkowa Leśna a Gminą Grodzisk 
Mazowiecki,  w którym uwzględnione zostaną faktyczne koszty nauczania religii oraz zasady 
proporcjalności w stosunku do liczby uczniów. 
 

§ 3. 
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej. 
 

§ 4. 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 lutego 2014 r. 
 



Uzasadnienie do uchwały 
 

w sprawie zawierania porozumień pomiędzy miastem Podkowa Leśna a gminą Grodzisk 
Mazowiecki a dotyczących zasad prowadzenia punktów nauczania religii Kościoła 
Adwentystów Dnia Siódmego. 

 
Biuro Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Oświaty w Grodzisku Mazowieckim  zwróciło 
się z prośba o uczestnictwo w nauce religii  Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego dwóch  
uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim razem z naszymi uczniami 
z Zespołu Szkół. 
 
Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 
256, poz. 2572 z późn. zm.) naukę religii w publicznym przedszkolu, szkole podstawowej i 
gimnazjum organizuje się na Ŝyczenie rodziców. Stosownie do przepisów § 2 ust. 2 i 3 
Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie 
warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach 
(Dz. U. z 1992 r. Nr 36, poz. 155 z późn. zm.), jeŜeli w placówce oświatowej na naukę religii 
danego wyznania zgłosi się mniej niŜ siedmiu uczniów, organ prowadzący tę placówkę, w 
porozumieniu z właściwym kościołem lub związkiem wyznaniowym, organizuje naukę religii 
w grupie międzyszkolnej lub w pozaszkolnym punkcie katechetycznym.  JeŜeli w grupie 
międzyszkolnej lub pozaszkolnym punkcie katechetycznym uczestniczą uczniowie placówek 
prowadzonych przez róŜne organy, organy te ustalają, w drodze porozumienia, zasady 
prowadzenia grup lub punktów katechetycznych. 
W Zespole Szkół w Podkowie Leśnej na religię Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego 
w 2014 r.  uczęszcza 3 uczniów w szkole podstawowej . 
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