
UCHWAŁA NR X/180/19
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU

z dnia 19 czerwca 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Kluczbork a Gminą Rudniki 
w sprawie zasad organizacji, prowadzenia i finansowania nauki religii dla uczniów wyznania Kościoła 

Zielonoświątkowego

Na podstawie  art.74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) 
oraz  §2 ust.2-4 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.) Rada Miejska w Kluczborku uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnego zorganizowania i ustalenia zasad 
prowadzenia i finansowania nauki religii uczniom wyznania Kościoła Zielonoświątkowego pomiędzy Gminą 
Kluczbork a Gminą Rudniki, będącą organem prowadzącym szkół i przedszkoli, do których uczęszczają 
dzieci/uczniowie, które zostały zgłoszone na podstawie pisemnego oświadczenia zawierającego życzenie 
rodziców nauki religii, bądź na podstawie oświadczenia samych uczniów, po osiągnięciu przez nich 
pełnoletności.

§ 2. Koordynację wspólnych zadań publicznych wykonywać będzie Gmina Kluczbork.

§ 3. Treść projektu porozumienia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4. Porozumienie podlega ogłoszeniu  w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Miasta Kluczborka.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kluczborku

Janusz Kędzia
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Projekt Porozumienia
w sprawie zasad organizacji, prowadzenia i finansowania nauki religii dla uczniów

wyznania Kościoła Zielonoświątkowego szkół Gminy Rudniki

zawarte w dniu …………….. pomiędzy:

Gminą Kluczbork, reprezentowaną przez Jarosława Kielara –Burmistrza Miasta Kluczborka przy
kontrasygnacie Skarbnika Gminy –Piotra Lewalda

a

Gminą Rudniki, reprezentowaną przez Grzegorza Domańskiego – Wójta Gminy Rudniki przy
kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Beaty Wolf-Morawiak

Na podstawie art.74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2019 r. poz.
506 ) oraz §2 ust.2-4 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.) w wykonaniu postanowień Uchwały nr
…………………. Rady Gminy w Rudnikach z dnia ……………………….w sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Kluczbork w sprawie organizowania, prowadzenia
i finansowania nauki religii dla uczniów wyznania Kościoła Zielonoświątkowego szkół Gminy
Rudniki oraz Uchwały nr ……………. Rady Miejskiej w Kluczborku w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie porozumienia z Gminą Rudniki w sprawie organizowania, prowadzenia i finansowania
nauki religii dla uczniów wyznania Kościoła Zielonoświątkowego szkół Gminy Rudniki, strony
ustalają co następuje:

§ 1.1.Przedmiotem porozumienia jest powierzenie Gminie Kluczbork organizacji nauki religii dla
uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Rudniki w Publicznej Szkole Podstawowej
Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Emilii Plater w Kluczborku, dla której organem
prowadzącym jest Gmina Kluczbork.

2. Gmina Rudniki oświadcza, że powierza realizację zadania określonego w ust.1 Gminie
Kluczbork, która przyjmuje powierzone jej zadania publiczne.

3.Uczniowie szkół prowadzonych przez Gminę Rudniki na życzenie rodziców lub pełnoletnich
uczniów, wyrażone w formie pisemnego oświadczenia złożonego w Gminie Rudniki za
pośrednictwem szkoły, do której uczęszczają, zawierającego klauzulę o wyrażeniu zgody na
przetwarzanie danych osobowych osób występujących w oświadczeniu do celów związanych z
realizacją niniejszego porozumienia, mogą uczestniczyć w nauce religii wyznania Kościoła
Zielonoświątkowego w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im.
Emilii Plater w Kluczborku.
4. Gmina Rudniki przekazuje Gminie Kluczbork imienny wykaz uczniów, mających być objętych
nauką religii w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Emilii
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Plater w Kluczborku, dla której organem prowadzącym jest Gmina Kluczbork, wraz z kopiami
oświadczeń, o których mowa w ust.3.
5. Tygodniową liczbę godzin nauki religii określa arkusz organizacji Publicznej Szkoły
Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Emilii Plater w Kluczborku w zależności od
rodzaju i liczebności grup wiekowych uczniów.

§ 2. 1. Zatrudnianie nauczyciela religii w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 z Oddziałami
Integracyjnymi im. Emilii Plater w Kluczborku, do której mogą uczęszczać uczniowie szkół
prowadzonych przez gminę Rudniki, należy do właściwości Gminy Kluczbork.
2. Nauczyciela zatrudnia Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im.
Emilii Plater w Kluczborku.

3.Nadzór pedagogiczny nad nauczaniem religii w zakresie zgodności z programem i metodyką
nauczania sprawuje dyrektor Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Emilii Plater w Kluczborku oraz upoważnione przez Opolskiego Kuratora Oświaty pracownicy
nadzoru pedagogicznego.

§ 3. 1.Całkowite koszty zatrudnienia, (wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi, wypłaty
świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych) wynikające z jego osobistego
zaszeregowania i stosownych dodatków płacowych skalkulowanych w oparciu o regulamin
wynagradzania nauczycieli przyjęty w Gminie Kluczbork, nalicza i ponosi Gmina Kluczbork,
a Gmina Rudniki refunduje część kosztów w zależności od liczby uczniów tej gminy realizujących
zajęcia religii, na podstawie wystawionych przez Publiczną Szkołę Podstawową Nr 5 z
Oddziałami Integracyjnymi im. Emilii Plater w Kluczborku not za okresy półroczne:

- I nota do 30 czerwca każdego roku,
- II nota do 31 grudnia każdego roku.

2. Za rok 2019 koszty refundacji zostaną opłacone jednorazowo na podstawie not w 2019 roku.

§ 4. 1.Porozumienie zawarte jest na czas nieokreślony z mocą obowiązującą od 1 września 2019 r.
2.Każda ze stron może wypowiedzieć porozumienie z zachowaniem 3 miesięcznego okresu
wypowiedzenia przypadającego na koniec roku szkolnego.

§ 5.Z dniem wejścia w życie niniejszego porozumienia traci moc porozumienie z zawarte między
Gminą Kluczbork a Gminą Rudniki w sprawie refundacji kosztów nauczania religii Kościoła
Zielonoświątkowego zawarte w dniu 31.08.2016r.

§ 6.Zmiany niniejszego porozumienia wymagają zgody stron i zachowania formy pisemnej pod
rygorem nieważności.

§ 7. Spory wynikłe w związku z realizacją niniejszego porozumienia strony będą rozstrzygać
polubownie. W przypadku braku możliwości rozwiązania sporu przez okres trzech miesięcy spór
będzie podlegał rozpoznaniu przez właściwy sąd powszechny.

§ 8.Porozumienie wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 9.Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
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…………………………………… …………………………………..
( Gmina Rudniki) ( Gmina Kluczbork)
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UZASADNIENIE

Na podstawie art.12 ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz.U. z 2018r.
poz. 1457 z późn.zm.), publiczne przedszkola i szkoły podstawowe organizują naukę religii na
życzenie rodziców, publiczne szkoły ponadpodstawowe na życzenie bądź rodziców, bądź samych
uczniów; po osiągnięciu pełnoletności o pobieraniu nauki religii decydują uczniowie.
W związku z § 2 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992
roku w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach
i szkołach ( Dz.U. Nr 36 poz. 155 z późn.zm.) jeżeli w grupie międzyszkolnej lub pozaszkolnym(
pozaprzedszkolnym) punkcie katechetycznym uczestniczą uczniowie szkół( wychowankowie
przedszkoli) prowadzonych przez różne organy, organy te ustalają,
w drodze porozumienia, zasady prowadzenia grup lub punktów katechetycznych.
Zgodnie z art.18 ust.2pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2019 roku poz. 506) do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w
sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,
oraz art.74 cytowanej ustawy gminy mogą zawierać porozumienia międzygminne w sprawie
powierzenia jednej z nich określonych przez nie zadań publicznych. Gmina wykonująca zadania
publiczne objęte porozumieniem przejmuje prawa i obowiązki pozostałych gmin, związane
z powierzonymi jej zadaniami, a gminy te mają obowiązek udziału w kosztach realizacji
powierzonego zadania. Gmina Rudniki pokrywać będzie koszty zatrudnienia nauczyciela religii
Kościoła Zielonoświątkowego zatrudnionego w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 z Oddziałami
Integracyjnymi im. Emilii Plater w Kluczborku w zależności od liczby uczniów tej gminy
realizujących zajęcia religii. Szczegółowe zasady prowadzenia oraz finansowania i rozliczania
kosztów zostaną określone w zawartym porozumieniu.
W związku z powyższym podjęcie uchwały przez Radę Miejską w Kluczborku w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z gminą Rudniki na organizację nauki religii dla
uczniów wyznania Kościoła Zielonoświątkowego jest zasadne.
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