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POROZUMIENIE NR ON.II.031.83.2018
z dnia 12 grudnia 2018 r.
dotyczące współfinansowania Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła
Zielonoświątkowego Zboru Filadelfia w Bielsku-Białej
zawarte w dniu 12 grudnia 2018 roku pomiędzy Miastem na prawach powiatu Bielskiem-Białą,
reprezentowanym przez Waldemara Jędrusińskiego - Zastępcę Prezydenta Miasta Bielska-Białej, działającym
na podstawie Uchwały Nr XXXVIII/910/2009 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 10 marca 2009 roku
w sprawie zawierania porozumień dotyczących zasad prowadzenia pozaszkolnych punktów katechetycznych
pomiędzy miastem Bielsko-Biała a innymi jednostkami samorządu terytorialnego, a Gminą Andrychów
z siedzibą w Andrychowie, Rynek 15, 34-120 Andrychów reprezentowaną przez Pana Tomasza Żaka –
Burmistrza Andrychowa, działającego na podstawie Uchwały Nr VI-55-15 Rady Miejskiej w Andrychowie
z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem na prawach
powiatu Bielskiem-Białą dotyczącego współfinansowania Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła
Zielonoświątkowego Zboru Filadelfia w Bielsku-Białej przy kontrasygnacie Pani Doroty Żywioł – Skarbnika
Gminy Andrychów
w sprawie zorganizowania nauki religii dla Kościoła Zielonoświątkowego - Zboru Filadelfia w BielskuBiałej oraz pokrycia kosztów zatrudnienia nauczyciela religii tego wyznania.
Na podstawie art. 7 ust. 1, pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 994) w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1457 z późn. zm.) oraz § 2 ust. 3 rozporządzenia MEN 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.) strony porozumienia postanawiają, co następuje:
§ 1. 1. Uwzględniając wniosek Kościoła Zielonoświątkowego – Zboru Filadelfia w sprawie zorganizowania
lekcji religii w Bielsku-Białej w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym, wyraża się zgodę na pokrycie kosztów
zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego przez nauczyciela zatrudnionego
w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej w Bielsku-Białej, ul. Sternicza 4, o których mowa
w § 2.
2. Nauka religii prowadzona będzie w Pozaszkolnym Punkcie
Zielonoświątkowego – Zboru Filadelfia w Bielsku-Białej przy ul. Lotniczej 9.

Katechetycznym

Kościoła

3. Nauka religii w punkcie katechetycznym będzie odbywać się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami prawa oświatowego.
§ 2. 1. Koszty zatrudnienia nauczyciela, o którym mowa w § 1, a które ponosi Miasto Bielsko-Biała obejmują
paragrafy:
- 4010 wynagrodzenie osobowe pracownika,
- 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- 4110 składki na ubezpieczenia społeczne,
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- 4120 składki na Fundusz Pracy,
- 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
2. Całkowite miesięczne koszty zatrudnienia nauczyciela wynoszą 2088,05 zł miesięcznie w roku
szkolnym 2018/2019.
3. Finansowanie kosztów zatrudnienia nauczyciela katechety odbywać się będzie proporcjonalnie do liczby
uczniów uczęszczających na lekcje religii na podstawie danych przekazywanych corocznie Miastu Bielsko-Biała
przez Kościół Zielonoświątkowy – Zbór Filadelfia w Bielsku-Białej. Zasada ta będzie stosowana w odniesieniu
do wynagrodzenia nauczyciela począwszy od dnia 1 września 2018 roku.
4. Kalkulacja kosztów przedstawiona została w załączniku nr 1 do niniejszego porozumienia.
5. Miasto Bielsko-Biała zobowiązuje się do przekazania Gminie Andrychów informacji o zmianach kosztów
zatrudnienia nauczyciela.
§ 3. 1. Gmina Andrychów będzie partycypować w kosztach, o których mowa w § 2 na rzecz Miasta BielskaBiałej w wysokości 53,54 zł miesięcznie na jednego ucznia na rok szkolny 2018/2019, z płatnością do:
- 31 stycznia 2019 r. za okres od września do grudnia 2018 roku,
- 30 czerwca 2019 r. za okres od stycznia do sierpnia 2019 roku.
2. Realizacja płatności za naukę religii następować będzie na konto Gminy Bielsko-Biała - Urzędu
Miejskiego w Bielsku-Białej Nr 49 1240 4142 1111 0010 2945 2300.
3. W przypadku zwłoki w przekazaniu środków zgodnie z terminem określonym w § 3 ust. 1, zostaną
naliczone odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.
4. Koszty wskazane w załączniku do porozumienia, o jakich mowa w § 2 ust. 3 ulegną zmianie w przypadku:
- zmiany wysokości składników wynagrodzenia nauczyciela, wymienionych w § 2 ust. 1,
- zmiany liczby uczniów objętych nauczaniem religii,
- zmiany nauczyciela.
§ 4. 1. Porozumienie dotyczy rozliczenia i pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii
Kościoła Zielonoświątkowego w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym w Bielsku-Białej przy ul. Lotniczej
9 w roku szkolnym 2018/2019, tj. za okres od 1 września 2018 do 31 sierpnia 2019 roku.
2. Termin końcowego rozliczenia zadań, o których mowa w ust. 1 strony ustalają nie później niż 30 września
2019 roku.
§ 5. 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym porozumieniu obowiązuje ustawa z dnia 27.08.2009 r.
o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz.2077 z późn. zm.), ustawa z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1457 z późn. zm. ) oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Wszelkie zmiany warunków porozumienia mogą być wprowadzane wyłącznie aneksem w formie
pisemnej.
§ 6. 1. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego na wniosek
Miasta Bielsko-Biała oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego na wniosek Gminy
Andrychów.
2. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.
§ 7. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.
Zastępca Prezydenta Miasta
Waldemar Jędrusiński

Burmistrz Andrychowa
Tomasz Żak

