
UCHWAŁA NR 194/XXIII/2020 
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA 

z dnia 17 grudnia 2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Podkowa Leśna porozumień z Gminą Brwinów 
i Gminą Grodzisk Mazowiecki w sprawie zasad prowadzenia pozaszkolnego punktukatechetycznego 
Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczpospolitej Polskiej – Diecezja Wschodnia oraz udziału 

w kosztach nauczania religii 

Na podstawie podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art.18 ust. 2 pkt 12 i art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 12 ustawy o systemie oświaty z dnia 
7 września 1991 r. (Dz. U. 2020 r. poz. 1327 z późn.zm.) i w związku z § 2 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii 
w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. 2020 r., poz. 983) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcieprzez Miasto Podkowa Leśna porozumień, z Gminą Brwinów i Gminą 
Grodzisk Mazowiecki, w sprawie zasad prowadzenia punktu katechetycznego dla uczniów wyznawców 
Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. 

§ 2. Treść porozumień stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 września 2020 r. 

 

   

Przewodniczący Rady Miasta 
Podkowa Leśna 

 
 

Michał Gołąb 
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Załącznik do uchwały Nr 194/XXIII/2020

Rady Miasta Podkowa Leśna

z dnia 17 grudnia 2020 r.

POROZUMIENIE
z dnia ........................................ roku

w sprawie zasad prowadzenia pozaszkolnego punktu katechetycznego Kościoła Adwentystów Dnia
Siódmego w Rzeczpospolitej Polskiej oraz udziału w kosztach nauczania religii

zawarte w dniu .................................... w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna przy ul. Akacjowej 39/41, 05-807
Podkowa Leśna pomiędzy:

Miastem Podkowa Leśna zwanym dalej Miastem Podkowa Leśna,

reprezentowanym przez:

Pana Artura Tusińskiego - Burmistrza Miasta Podkowa Leśna

działającego za kontrasygnatą Pani Agnieszki Czarneckiej – Skarbnika Miasta Podkowa Leśna

a

Gminą ...................... z siedzibą Urzędu ........................ w ................................. przy ul.
.......................................,

zwaną dalej Gminą .........................................,

reprezentowaną przez:

......................................................... - ..............................................................................

działającego za kontrasygnatą ............................................ – Skarbnika ...................................

każda z osobna zwana Stroną a łącznie Stronami

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 10 art.18 ust. 2 pkt. 12 i art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 12 ustawy o systemie oświaty z dnia
7 września 1991 r (Dz. U. 2020 r. poz. 1327 z późn. zm.) oraz w związku z § 2 ust. 2 i 3 rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki
religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 2020 r., poz. 983) oraz uchwałą Rady Miasta
Podkowa Leśna Nr …… z dnia w sprawie …………. i uchwałą Rady ………. Nr ……….z dnia…….w
sprawie …………………,

zawiera się porozumienie o następującej treści:

§ 1. Gmina ...... powierza Miastu Podkowa Leśna wykonywanie zadania publicznego w zakresie oświaty
i wychowania, polegającego na organizacji nauki religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym Kościoła
Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczpospolitej Polskiej i zapewnieniu możliwości uczęszczania na lekcje
religii w tym punkcie uczniom ze szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina ................

§ 2. 1. Przedmiotem niniejszego porozumienia jest ustalenie zasad prowadzenia pozaszkolnego punktu
katechetycznego dla uczniów wyznawców Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczpospolitej
Polskiej oraz udziału w kosztach jego funkcjonowania.

2. Lekcje religii realizowane będą w pozaszkolnym punkcie katechetycznym w Wyższej Szkole
Teologiczno- Humanistycznej z siedzibą  przy ul. Jana Pawła II 39 Żółwin, 05-807 Podkowa Leśna.

§ 3. 1. Miasto Podkowa Leśna oświadcza, że realizacja zadania wskazanego w § 1 będzie wykonywana
przez nauczyciela katechety posiadającego określone kwalifikacje, zgodnie z Kartą Nauczyciela.

2. Zatrudnienie nauczyciela katechety ze wszystkimi skutkami wynikającymi ze stosunku pracy
i przepisów związanych z warunkami oraz zasadami prowadzenia pozaszkolnego punktu katechetycznego
przejmuje Miasto Podkowa Leśna i realizować je będzie za pośrednictwem Szkoły Podstawowej im.
Bohaterów Warszawy w Podkowie Leśnej.
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3. Strony wyrażają zgodę na pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii, którego miejscem
zatrudnienia będzie Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Warszawy w Podkowie Leśnej.

§ 4. Przedmiot porozumienia nie obejmuje obowiązków Miasta Podkowa Leśna związanych
z kosztami transportu i opieki w czasie przewozu uczniów do pozaszkolnego punktu katechetycznego

§ 5. 1. Gmina ...... zobowiązuje się partycypować w kosztach realizacji powierzonego zadania poprzez
przekazanie Miastu Podkowa Leśna dotacji celowej, stanowiącej zwrot kosztów wynagrodzenia nauczyciela,
o którym mowa w § 3 wraz z pochodnymi, proporcjonalnie do liczby uczniówuczestniczących w zajęciach
z religii, a będących uczniami szkół, dla których Gmina ................jest organem prowadzącym.

2. Zwrot kosztów będzie następował w formie dotacji celowej, w okresach kwartalnych, na podstawie noty
księgowej płatnej na rachunek bankowy wskazany w nocie księgowej, w terminie 14 dni od dnia jej
wystawienia przez Miasto Podkowa Leśna. Noty wystawiane będą do: 25 kwietnia, 25 lipca, 25 października,
25 stycznia z zastrzeżeniem, że za 2020 rok nota księgowa zostanie wystawiona do dnia 31 stycznia 2021 roku
i obejmować będzie okres 01.09.2020 r. -31.12.2020 r. a rozliczenie roczne za 2020 rok zostanie przekazane do
15 lutego 2021 roku.

3. W przypadku nieuiszczenia w terminie przez Gminę .......... kwot wskazanych w ust. 2, Miasto Podkowa
Leśna ma prawo do obciążenia drugiej Strony odsetkami w wysokości określonej, jak dla zaległości
podatkowych.

4. Miasto Podkowa Leśna przekaże Gminie ............. roczne rozliczenie kosztów wynagrodzenia
nauczyciela katechety za rok poprzedni, nie później niż do 31 stycznia roku następnego.

5. W przypadku, gdy koszty zatrudnienia nauczyciela katechety wynikające z rozliczenia, o którym mowa
w ust. 4 będą:

a) wyższe od kwoty dotacji jaką otrzymało Miasto Podkowa Leśna, to Gmina …………….. zobowiązuje się
do zapłaty różnicy w terminie do dnia 30 czerwca,

b) niższe od kwoty dotacji jaką otrzymało Miasto Podkowa Leśna, to zwrot różnicy udzielonej dotacji nastąpi
w terminie do dnia 30 czerwca.

§ 6. 1. Porozumienie zawiera się na czas nieokreślony.

2. Porozumienie może zostać wypowiedziane przez każdą ze Stron z zachowaniem
3-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec roku szkolnego.

§ 7. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają zgody Stron i zachowania pisemnej formy pod
rygorem nieważności.

§ 8. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszego porozumienia Strony będą rozstrzygać
polubownie. W przypadku braku możliwości rozwiązania sporu przez okres trzech miesięcy, spór będzie
podlegał rozpoznaniu przez sąd powszechny właściwy dla Miasta Podkowa Leśna.

§ 9. 1. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia
1 września 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

2. Zmiany w porozumieniu mogą być wprowadzone wyłącznie aneksem w formie pisemnej, pod rygorem
nieważności.

§ 10. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.

Przewodniczący Rady Miasta Podkowa Leśna

Michał Gołąb
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