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POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE NR OS.032.1.15.2019
zawarte w dniu 25 stycznia 2019 r.
w sprawie organizacji nauki religii Kościoła Bożego w Chrystusie w Krapkowicach
pomiędzy:
1) Gminą Krapkowice, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice, NIP 1990012987, reprezentowaną przez
Andrzeja Kasiurę - Burmistrza Krapkowic,
przy kontrasygnacie Beaty Namysło z upoważnienia Skarbnika Miasta,
a
2) Gminą Gogolin, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin, NIP: 1990103052, reprezentowaną przez
Joachima Wojtalę - Burmistrza Gogolina,
przy kontrasygnacie Renaty Hasse - Skarbnika Gminy
Na podstawie: art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2018 r.,
poz. 994) § 2 ust. 2, 3 i 4 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 z późn. zm.) oraz celem wykonania uchwały nr XXXIII/393/2017 Rady Miejskiej
w Krapkowicach z dnia 28 września 2017 r. w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia
międzygminnego pomiędzy Gminą Krapkowice a Gminą Gogolin i uchwały nr XLIII/352/2017 Rady Miejskiej
w Gogolinie w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Gogolin
a Gminą Krapkowice, Strony porozumienia ustalają, co następuje:
§ 1. Gmina Gogolin powierza Gminie Krapkowice organizację nauki religii Kościoła Bożego w Chrystusie
dla uczniów uczęszczających do szkół publicznych prowadzonych przez Gminę Gogolin, w pozaszkolnym
punkcie katechetycznym funkcjonującym przy Centrum Chrześcijańskim „Tylko Jezus” Kościół Boży
w Chrystusie w Krapkowicach, os. Sady 1.
§ 2.1. Przez organizację nauki religii Kościoła Bożego w Chrystusie rozumie się zatrudnienie nauczyciela
religii ww. Kościoła ze wszystkimi skutkami wynikającymi ze stosunku pracy oraz przepisów prawnych
związanych z warunkami i sposobem organizowania nauki religii w publicznych szkołach.
2. Wynagrodzenie nauczyciela religii, o którym mowa w ust. 1, jest pokrywane ze środków ujętych w planie
finansowym szkoły, w której zatrudniony jest nauczyciel i obejmuje wydatki: § 4010 (wynagrodzenia osobowe)
§ 4040 (dodatkowe wynagrodzenie roczne) § 4011 (składki na ubezpieczenia społeczne) § 4012 (składki
na Fundusz Pracy) § 4440 (odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych).
3. Miesięczne planowane koszty zatrudnienia nauczyciela określonego w ust. 1 i 2 w roku szkolnym
2018/2019 wynoszą w przeliczeniu na 1 ucznia 136,29 zł.
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§ 3.1. Gmina Gogolin zobowiązuje się do przekazania Gminie Krapkowice dotacji celowej w kwocie
1.090,38 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćdziesiąt złotych 38/100 groszy) na realizację zadania, o którym
mowa w § 1 w wysokości proporcjonalnej do liczby uczniów objętych nauczaniem religii Kościoła Bożego
w Chrystusie w Krapkowicach z terenu Gminy Gogolin za okres od 1 maja 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r.
2. Dotacja celowa, o której mowa w ust. 1, zostanie przekazana na rachunek bankowy Gminy Krapkowice
nr 93 8884 0004 2001 0000 7777 0001, w terminie do dnia 31 stycznia 2019 r.
§ 4.1. Kwota dotacji, o której mowa w § 3 ust. 1 jest kwotą planowaną i może ulec zmianie w przypadku
zmiany kosztów zatrudnienia nauczyciela oraz zmiany liczby uczniów objętych nauką religii Kościoła Bożego
w Chrystusie.
2. Wydatki finansowane w ramach dotacji mogą być dokonywane do dnia 31 sierpnia 2019 r.
3. Gmina Krapkowice przedłoży Gminie Gogolin rozliczenie wykorzystania otrzymanej dotacji w terminie
do dnia 15 września 2019 r.
§ 5. W przypadku, gdy kwota dotacji wynikająca z rozliczenia, o którym mowa w ust. 1 będzie:
1) wyższa od kwoty dotacji, jaką otrzymała Gmina Krapkowice od Gminy Gogolin, to Gmina Gogolin
zobowiązuje się do zapłaty należnej różnicy kwoty dotacji w terminie do dnia 20 września 2019 r.
W przypadku nieuregulowania należności w powyższym terminie Gmina Gogolin zobowiązuje się
do zapłaty odsetek w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych za każdy dzień zwłoki;
2) niższa od kwoty dotacji, jaką otrzymała Gmina Krapkowice od Gminy Gogolin, to Gmina Krapkowice
zobowiązuje się do zwrotu dotacji na rachunek bankowy Gminy Gogolin nr 54 8883 0005 2001 0000 2381 0002
w terminie do dnia 20 września 2019 r. W przypadku niedokonania zwrotu dotacji w powyższym terminie
Gmina Krapkowice zobowiązuje się do zapłaty odsetek w wysokości określonej jak dla zaległości
podatkowych za każdy dzień zwłoki.
§ 6. Przedmiot Porozumienia nie obejmuje obowiązków związanych z kosztami transportu i opieki w czasie
przewozu uczniów na naukę religii do pozaszkolnego punktu katechetycznego.
§ 7. Porozumienie zawiera się na okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
§ 8. Porozumienie może zostać wypowiedziane przez każdą ze Stron z zachowaniem 3-miesięcznego
okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec roku szkolnego. Dopuszcza się wypowiedzenie porozumienia
przez każdą ze Stron w przypadku zaprzestania uczęszczania ucznia na lekcje religii w trakcie trwania
porozumienia, ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca, w którym uczeń zaprzestał uczęszczać na lekcje religii.
§ 9. Wszelkie zmiany dotyczące niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 10. W sprawach nieuregulowanych Porozumieniem mają zastosowanie przepisy ustawy o finansach
publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 11. Porozumienie sporządza się w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: po dwa dla każdej ze Stron.
§ 12. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od 1 stycznia 2019 r. i podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
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