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POROZUMIENIE NR 1/2013
GMINY MIASTA TARNOWA I GMINY MIASTA DĘBICA
z dnia 15 listopada 2013 roku
zawarte pomiędzy Gminą Miasta Tarnowa reprezentowaną przez Zastępcę Prezydenta Miasta Tarnowa
Pana Henryka Słomkę - Narożańskiego przy udziale Skarbnika Miasta Pana Sławomira Kolasińskiego,
zwaną dalej "Miastem", a Gminą Miasta Dębica reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Pana Pawła
Wolickiego przy udziale Skarbnika Miasta Pani Anny Puzio, zwaną dalej "Gminą"
§ 1. Stosownie do zapisów § 2 ust. 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. Nr 36,
poz. 155 z późn. zm.), uwzględniając wniosek Chrześcijańskiego Centrum „PAN JEST SZTANDAREM” Kościół
w Tarnowie w sprawie nauki religii w roku szkolnym 2013/2014 dla 29 uczniów pobierających naukę w szkołach
prowadzonych przez Gminę Miasta Tarnowa, Gminę Tarnów, Gminę Miasta Dębica, Gminę Miejską Mielec,
Gminę Ciężkowice i Powiat Dębicki (21 uczniów z Gminy Miasta Tarnowa, 4 uczniów z Gminy Tarnów, 1 uczeń
z Gminy Miasta Dębica, 1 uczeń z Gminy Miejskiej Mielec, 1 uczeń z Gminy Ciężkowice, 1 uczeń z Powiatu
Dębickiego), Strony porozumienia ustalają następujące zasady prowadzenia punktu katechetycznego:
1) nauka religii odbywać się będzie zgodnie z obowiązującym programem nauczania w dwóch grupach
pozaszkolnych po dwie godziny tygodniowo w nieodpłatnie udostępnionym punkcie katechetycznym
Chrześcijańskiego Centrum „PAN JEST SZTANDAREM” Kościół w Tarnowie przy ul. Wojciecha
Bandrowskiego 9, w okresie:
a) od dnia 1 września 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.,
b) od dnia 1 stycznia 2014 r. do 31 sierpnia 2014 r.,
2) nauczanie religii prowadzić będzie nauczyciel dyplomowany skierowany przez Chrześcijańskie Centrum
„PAN JEST SZTANDAREM” Kościół w Tarnowie, zatrudniony w Zespole Szkół Muzycznych
im. Ignacego Jana Paderewskiego w Tarnowie w wymiarze 0,22 etatu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.).
§ 2. Koszty zatrudnienia nauczyciela, o którym mowa w § 1 pkt 2 niniejszego porozumienia obejmują:
wynagrodzenia osobowe pracownika, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne,
składki na Fundusz Pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
§ 3. Całkowity miesięczny koszt zatrudnienia nauczyciela, o którym mowa w § 2 niniejszego porozumienia
wynosi 1 088,88 zł (słownie: jeden tysiąc osiemdziesiąt osiem złotych 88/100).
§ 4. 1. Gmina zobowiązuje się do przekazania Miastu na realizacje zadania określonego w § 1 niniejszego
porozumienia dotacji celowych w kwocie proporcjonalnej do liczby uczniów z Gminy, tj. za 1 ucznia
w wysokości 37,55 zł miesięcznie:
1) za okres od dnia 1 września 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. w wysokości: 150,20 zł (słownie: sto
pięćdziesiąt złotych 20/100) w terminie do dnia 15 grudnia 2013 r.,
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2) za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do 31 sierpnia 2014 r. w wysokości: 300,40 zł (słownie: trzysta złotych
40/100) w terminie do dnia 10 lutego 2014 r.
2. Miasto zobowiązuje się do wykorzystania przekazanych środków finansowych zgodnie z celem, na jaki
je otrzymało.
3. Gmina przekaże dotacje celowe, o których mowa w ust. 1 na rachunek bankowy Miasta nr: 69 1030
1250 0000 0000 8800 1001. W przypadku braku zapłaty w terminach określonych w ust. 1 zostaną naliczone
odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.
§ 5. Kwoty wykazane w § 4 ust. 1 niniejszego porozumienia ulegną zmianie w przypadku zmiany
wysokości składników wynagrodzenia nauczyciela, i/lub zmiany nauczyciela religii, i/lub zmiany liczby
uczniów objętych nauczaniem religii.
§ 6. 1. Wykorzystanie dotacji celowej określonej w § 4 ust. 1 pkt 1 niniejszego porozumienia nastąpi do
dnia 31 grudnia 2013 r., a dotacji celowej określonej w § 4 ust. 1 pkt 2 niniejszego porozumienia nastąpi do
dnia 31 sierpnia 2014 r.
2. Rozliczenie dotacji celowej określonej w § 4 ust. 1 pkt 1 niniejszego porozumienia nastąpi do dnia
10 stycznia 2014 r., a dotacji celowej określonej w § 4 ust. 1 pkt 2 niniejszego porozumienia nastąpi do dnia
10 września 2014 r.
3. Podstawę rozliczenia dotacji celowej będzie stanowić sporządzone przez Miasto sprawozdanie
merytoryczne i rozliczenie finansowe.
4. Zwrot niewykorzystanej części dotacji celowej, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 niniejszego
porozumienia nastąpi do dnia 10 stycznia 2014 r., a niewykorzystanej części dotacji celowej określonej
w § 4 ust. 1 pkt 2 niniejszego porozumienia nastąpi do dnia 10 września 2014 r. na rachunek bankowy Gminy:
nr 29 1240 4764 1111 0000 4863 3419.
§ 7. Porozumienie obowiązuje od dnia podpisania, z mocą od dnia 1 września 2013 r. i podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego na wniosek Miasta.
§ 8. Wszelkie zmiany warunków porozumienia wymagają zachowania formy pisemnej w postaci aneksu
pod rygorem nieważności.
§ 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz 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. Nr 36, poz. 155 z późn. zm.).
§ 10. Ewentualne spory powstałe w związku z zawarciem i wykonywaniem niniejszego porozumienia
Strony poddadzą rozstrzygnięciu właściwego, ze względu na siedzibę Miasta, sądu powszechnego.
§ 11. Porozumienie sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Stron
i jednym przeznaczonym do publikacji.
Gmina Miasta Tarnowa

Gmina Miasta Dębica

Zastępca Prezydenta MiastaTarnowa
Henryk Słomka - Narożański

Burmistrz Miasta Dębica
Paweł Wolicki

Skarbnik Miasta
Sławomir Kolasiński

Skarbnik Miasta
Anna Puzio

