
          
                PROJEKT 

UCHWAŁA NR …../…./2015 
RADY MIASTA PODKOWA LE ŚNA 

z dnia ……………. 2015 r. 
 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Brwinów 
 a Miastem Podkowa Leśna w sprawie organizowania i finansowania nauki religii w 

pozaszkolnym punkcie katechetycznym prowadzonym przez Kościół Adwentystów Dnia 
Siódmego w Rzeczpospolitej Polskiej – Diecezję Wschodnią 

 
 
 
       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 (t.j. Dz. U. z  2015 r. poz. 1515), art. 46 ustawy z dnia  
13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 
513 z późn. zm.) w związku z § 2 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
14 kwietnia 1992r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych 
przedszkolach i szkołach (Dz. U. Nr 36, poz. 155 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:  
 
     § 1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Brwinów a Miastem     
Podkowa Leśna w sprawie organizowania i współfinansowania nauki religii Kościoła  
Adwentystów Dnia Siódmego dla uczniów uczęszczających do szkół i przedszkoli 
prowadzonych przez Miasto Podkowa Leśna w pozaszkolnym punkcie katechetycznym. 
 
     § 2. Szczegółowe zasady prowadzenia oraz finansowania kosztów prowadzenia punktu 
katechetycznego nauczania religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego zostaną określone                     
w porozumieniu zawartym pomiędzy Gminą Brwinów a Miastem Podkowa Leśna, w którym 
uwzględnione zostaną faktyczne koszty nauczania religii oraz zasady proporcjonalności w 
stosunku do liczby uczniów. 
 
     § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Miasta Podkowa Leśna. 
     
     § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 września 2015 r.  

 
 

Monika Płaszewska-Opalińska 
/-/ 

Radca prawny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
UZASADNIENIE   

 
do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy 
Gminą Brwinów  a Miastem Podkowa Leśna w sprawie organizowania i finansowania 
nauki religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym prowadzonym przez Kościół 

Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczpospolitej Polskiej – Diecezję Wschodnią 
 

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 
2572 z późn. zm.) o systemie oświaty publiczne przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja 
organizują naukę religii na życzenie rodziców. 

 
Zasady prowadzenia zajęć z religii określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania religii w publicznych 
przedszkolach i szkołach. 
 
Jeżeli w przedszkolu lub szkole na naukę religii danego wyznania  zgłosi się mniej niż siedmiu 
uczniów (wychowanków), zgodnie z § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 
dnia 14 kwietnia 1992 r. (Dz. U. z 1992 r. Nr 36, poz. 155 z późn. zm.) do obowiązków organu 
prowadzącego przedszkole lub szkołę należy  organizacja nauki religii w grupie międzyszkolnej 
lub w pozaszkolnym punkcie katechetycznym. 
 
W Zespole Szkół w Podkowie Leśnej deklarację uczestnictwa w lekcjach religii Kościoła 
Adwentystów Dnia Siódmego złożyło 5 uczniów. Szacunkowy koszt nauki 5 uczniów w 2015 r. 
to 420,70 za miesiąc. 
 
Zgodnie z § 2 ust. 3 ww. rozporządzenia, jeżeli w pozaszkolnym punkcie katechetycznym  
uczestniczą uczniowie szkół prowadzonych przez różne organy, organy te ustalają, w drodze 
porozumienia zasady prowadzenia punktów katechetycznych oraz partycypowania w kosztach. 
 
Zawarcie stosownego porozumienia z Gminą  Brwinów wymaga uprzedniego podjęcia przez 
Radę Miasta  stosownej uchwały. 
 
 

Dyrektor MZEASz 
/-/ 

Anna Markowicz 
 


