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POROZUMIENIE NR OR-O.031.8.2018.VIII
z dnia 7 maja 2018 roku
w sprawie ustalenia z gminą Pszczyna zasad prowadzenia pozaszkolnego punktu katechetycznego
zlokalizowanego w siedzibie Kościoła Zielonoświątkowego Zbór "Salem" w Oświęcimiu na okres
od 1.01.2018 r. do 31.08.2018 r.
Na podstawie uchwały Nr XLII/468/17 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie
ustalenia zasad prowadzenia pozaszkolnego punktu katechetycznego zlokalizowanego w siedzibie Kościoła
Zielonoświątkowego Zbór „Salem” w Oświęcimiu w porozumieniu z Miastem Oświęcim oraz na podstawie
uchwały Nr XXVIII/522/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 października 2012 r. w sprawie zawierania
porozumień pomiędzy Miastem Oświęcim a innymi jednostkami samorządu terytorialnego, dotyczących zasad
prowadzenia punktów katechetycznych nauczania religii kościołów i wyznań innych niż katolickie, zawarte
pomiędzy: Miastem Oświęcim reprezentowanym przez: Janusza Chwieruta – Prezydenta Miasta Oświęcim
a gminą Pszczyna reprezentowaną przez Pana Dariusza Skrobola - Burmistrza Pszczyny.
§ 1. 1. Ustala się z gminą Pszczyna zasady prowadzenia pozaszkolnego punktu katechetycznego
zlokalizowanego w siedzibie Kościoła Zielonoświątkowego Zbór „Salem” w Oświęcimiu.
2. Miasto Oświęcim w porozumieniu z Kościołem Zielonoświątkowym Zbór „Salem” w Oświęcimiu
organizuje naukę religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym w budynku Zboru Kościoła
Zielonoświątkowego w Oświęcimiu, Rynek Główny 7.
3. Nauczanie religii odbywa się w 3 grupach, po 2 godziny tygodniowo.
4. W roku szkolnym 2017/2018 nauką religii objętych jest 14 uczniów, w tym 1 uczeń Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Piasku.
5. Nauka religii w punkcie katechetycznym odbywa się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2017 r., poz. 2198 z późn. zm.)
i aktów wykonawczych do niej.
§ 2. 1. Nauczyciel religii zatrudniony jest w Szkole Podstawowej nr 9 im. Orędowników Pokoju
w Oświęcimiu w wymiarze 6/18 tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć.
2. Miesięczne koszty zatrudnienia nauczyciela, o którym mowa w ust. 1 wynoszą: 1.297,39 zł.
3. Koszt miesięczny na 1 ucznia wynosi: 92,67 zł.
4. Kalkulacja kosztów, o których mowa w ust. 2, stanowi załącznik do niniejszego porozumienia.
§ 3. 1. Gmina Pszczyna zobowiązuje się przekazać Miastu Oświęcim dotację celową w kwocie 741,36 zł na
realizację zadania określonego w § 1 w kwocie proporcjonalnej do liczby uczniów, tj. za 1 ucznia za okres od
1 stycznia do 31 sierpnia 2018 r.
2. W przypadku braku zapłaty w terminie określonym w ust. 1 zostaną naliczone odsetki ustawowe za
opóźnienie za każdy dzień zwłoki.
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3. Przekazanie dotacji nastąpi na rachunek bankowy Miasta Oświęcim Nr 39 8136 0000 0031 0008 2000
0030 w terminie do 15 czerwca 2018 r.
§ 4. 1. Kwota, o której mowa w § 3 jest kwotą planowaną na rok 2018 i może ulec zmianie w przypadku
zmiany kosztów zatrudnienia nauczyciela oraz zmiany ilości uczniów objętych nauką religii.
2. Kwota dotacji zostanie wykorzystana do 31 sierpnia 2018 r.
3. Podstawą rozliczenia będzie sprawozdanie w formie pisemnej, przedstawiające koszty zatrudnienia
nauczyciela, w rozbiciu na poszczególne miesiące, za które wynagrodzenie zostało wypłacone.
4. Rozliczenie dotacji zostanie dokonane do dnia 10 września 2018 r.
§ 5. W przypadku, gdy kwota dotacji wynikająca z rozliczenia, o którym mowa w § 4 będzie:
1) wyższa od kwoty dotacji, jaką otrzymało Miasto Oświęcim od gminy Pszczyna, to gmina Pszczyna
zobowiązuje się do zapłaty należnej kwoty dotacji w terminie do dnia 15 września 2018 r. W przypadku
nie uregulowania płatności w powyższym terminie gmina Pszczyna zobowiązuje się zapłacić oprócz
należności głównej odsetki ustawowe za opóźnienie za każdy dzień zwłoki;
2) niższa od kwoty dotacji, jaką otrzymało Miasto Oświęcim od gminy Pszczyna, to Miasto Oświęcim
zobowiązuje się do zwrotu dotacji na rachunek bankowy gminy Pszczyna Nr 50 1050 1070 1000 0001
0136 6540 w terminie do dnia 15 września 2018 r. W przypadku nieuregulowania płatności w powyższym
terminie Miasto Oświęcim zobowiązuje się zapłacić oprócz należności głównej odsetki w wysokości
określonej jak dla zaległości podatkowych.
§ 6. 1. W sprawach nieuregulowanych porozumieniem zastosowanie mają w szczególności przepisy ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty, przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, przepisy ustawy z dnia 14 grudnia
2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Wszelkie zmiany warunków porozumienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem
nieważności.
3. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego na wniosek
Miasta Oświęcim.
4. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego na wniosek gminy
Pszczyna.
§ 7. 1. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1.01.2018 r.
2. Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
Prezydent Miasta Oświęcim
Janusz Chwierut

Burmistrz Pszczyny
Dariusz Skrobol
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Załącznik
do porozumienia Nr OR-o.031.8.2018.VIII
z dnia 7 maja 2018 r.
Pełne koszty zatrudnienia nauczyciela religii zielonoświątkowej w Szkole Podstawowej nr 9
im. Orędowników Pokoju w Oświęcimiu, w okresie od 1.01.2018 r. do 31.08.2018 r. z rozbiciem
na poszczególne paragrafy klasyfikacji budżetowej.

Paragraf
§ 4010
§ 4040
§ 4110
§ 4120
§ 4280
§ 4440
Razem:

Koszty I-VIII 2018 r.
7.397,21
918,63
1.422,01
0,00
0,00
641,28
10.379,13

Składniki wynagrodzenia miesięcznego I-III 2018 r.:
Wynagrodzenie zasadnicze:

764,67 zł

Inne dodatki do wynagrodzenia:

30,59 zł

Dodatek za wysługę:

99,41 zł

Składniki wynagrodzenia miesięcznego IV-VIII 2018 r.:
Wynagrodzenie zasadnicze:

805,67 zł

Inne dodatki do wynagrodzenia:

32,23 zł

Dodatek za wysługę:

104,74 zł

Prezydent Miasta Oświęcim
Janusz Chwierut

Burmistrz Pszczyny
Dariusz Skrobol

