UCHWAŁA NR XVIII/203/16
RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA
z dnia 24 listopada 2016 r.
w sprawie porozumienia między Gminą Miejską Kościan a Miastem Poznań dotyczącego
zasad prowadzenia pozaszkolnego punktu katechetycznego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 oraz art. 74 ust. 1-2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz § 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. z 1992 r. nr 36, poz. 155 ze zm.) Rada
Miejska Kościana uchwala, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia, o treści zgodnej z projektem porozumienia
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały, między Gminą Miejską Kościan a Miastem Poznań
dotyczącego partycypowania w kosztach zatrudnienia nauczyciela katechety w pozaszkolnym
punkcie katechetycznym nauczania religii wyznania innego niż katolickie.
§ 2. Projekt porozumienia, o którym mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościana.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Przewodniczący Rady
(-) Piotr Ruszkiewicz
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Załącznik do Uchwały Nr XVIII/203/16
RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA
z dnia 24 listopada 2016 r.
POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE
zawarte w dniu .......................................
pomiędzy:
Miastem Poznań
z siedzibą w Poznaniu, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań,
reprezentowanym przez Mariusza Wiśniewskiego – Zastępcę Prezydenta Miasta Poznania,
a
Gminą Miejską Kościan
z siedzibą w Kościanie, al. T. Kościuszki 22, 64-000 Kościan,
reprezentowaną przez Michała Jurgę - Burmistrza Miasta Kościana,
w sprawie:
partycypacji w kosztach zatrudnienia nauczyciela katechety w pozaszkolnym punkcie
katechetycznym, zlokalizowanym w Poznaniu przy ul. A. Biedrzyckiego 13, dla uczniów
szkół

prowadzonych

przez

Gminę

Miejską

Kościan,

będących

członkami

Ligi

Muzułmańskiej w RP.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12, art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym

(tekst

jednolity

Dz.U.2016.446),

art.

12

ust.

1

ustawy

z

dnia

7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U.2015.2156 ze zmianami), art. 46
ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity
Dz.U.2016.198),

§

2

14 kwietnia 1992 r.

ust.

3 rozporządzenia

Ministra

w sprawie warunków i

Edukacji

sposobu

Narodowej

organizowania nauki

z

dnia
religii

w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz.U. z 1992 r., Nr 36, poz. 155 ze zmianami) oraz
uchwały Nr LXXV/1198/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie
zawierania porozumień między Miastem Poznań a innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
dotyczących zasad prowadzenia punktów katechetycznych nauczania religii Kościołów i wyznań
innych niż katolickie.
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§ 1. Przedmiotem porozumienia jest partycypacja Gminy Miejskiej Kościan w kosztach
zatrudnienia nauczyciela katechety w pozaszkolnym punkcie katechetycznym, zlokalizowanym w
Poznaniu przy ul. A. Biedrzyckiego 13, dla uczniów szkół prowadzonych przez wskazaną gminę,
będących członkami Ligi Muzułmańskiej w RP.
§ 2. Miasto Poznań opłaci nauczyciela katechetę rekomendowanego przez Ligę Muzułmańską
w RP - Oddział Wielkopolski z siedzibą w Poznaniu z tytułu prowadzenia zajęć z religii
w pozaszkolnym punkcie katechetycznym w wymiarze niezbędnym do realizacji tego zadania.
§ 3. Gmina Miejska Kościan zwróci w formie dotacji celowej część kosztów wynagrodzenia
nauczyciela katechety wraz z pochodnymi, proporcjonalnie do liczby uczniów uczestniczących w
zajęciach z religii, a będących uczniami szkół, dla których wskazana gmina jest organem
prowadzącym.
§ 4. Podstawą rozliczenia stron będzie informacja o rzeczywistych kosztach poniesionych przez
Miasto Poznań z tytułu zatrudnienia nauczyciela katechety oraz o części tych kosztów
przypadających na Gminę Miejską Kościan, liczonych procentowym udziałem uczniów
ze szkół prowadzonych przez wskazaną gminę.
§ 5. Miasto Poznań przekaże Gminie Miejskiej Kościan informację, o której mowa w § 4,
w terminach:
1) za okres od 1 września do 31 grudnia 2016 r. - do 20 grudnia 2016 r.;
2) za okres od 1 stycznia do 31 sierpnia 2017 r. - do 31 sierpnia 2017 r.
§ 6. Kwota wynikająca z niniejszego porozumienia płatna jest na podstawie noty księgowej na
konto Miasta Poznania:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski 81 1020 4027 0000 1902 1262 0656.
§ 7. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje od 1 września 2016 r.
do 31 sierpnia 2017 r.
§ 8. Wszelkie wątpliwości dotyczące realizacji niniejszego Porozumienia strony rozstrzygać
będą w drodze mediacji, a w przypadku wystąpienia sporów niedających się rozstrzygnąć poprzez
rokowania - poddadzą się jurysdykcji sądu powszechnego w Poznaniu.
§ 9. Niniejsze Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa
dla każdej ze stron.
§ 10. Porozumienie

podlega

opublikowaniu

w

Dzienniku

Urzędowym

Województwa

Wielkopolskiego.
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