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Projekt 

 

projekt z dnia17 maja 2021 r.  

zatwierdzony przez Wójta Gminy Wyszki 

 

 

UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY WYSZKI 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Wyszki a Miastem Bielsk Podlaski 

w sprawie powierzenia organizacji nauki religii w  punkcie katechetycznym działającym przy Kościele 

Adwentystów Dnia Siódmego w Bielsku Podlaskim 

Na podstawie  art.18 ust. 2 pkt 12 i art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym  (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 713 i 1378), w związku z art. 12 ust. 1 i 2  ustawy  z dnia  7 września  1991 r. o systemie oświaty 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 i z 2021 r. poz. 4) 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 2020 r. poz. 983) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Wyszki a Miastem Bielsk Podlaski 

w sprawie powierzenia organizacji nauki religii w punkcie katechetycznym działającym przy Kościele 

Adwentystów Dnia Siódmego w Bielsku Podlaskim. 

§ 2. Projekt porozumienia, o którym mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Załącznik do uchwały Nr .................... 

Rady Gminy Wyszki 

z dnia....................2021 r. 

POROZUMIENIE  

zawarte  ...............................roku 

pomiędzy 

Miastem Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski, NIP: 543 20 66 155, reprezentowanym 

przez Burmistrza Miasta Jarosława Borowskiego  

a 

Gminą Wyszki, ul. Piórkowska 2, 17-132 Wyszki, NIP: .........., REGON: ................... reprezentowaną przez 

Wójta Gminy Mariusza Korzeniewskiego, 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy-Teresy Falkowskiej. 

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2020 r. 

poz. 1327 z późn. zm.) oraz § 1 i § 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 2020 r., poz. 983) strony porozumienia ustaliły, co następuje: 

§ 1. 1. Przedmiotem Porozumienia jest powierzenie Miastu Bielsk Podlaski organizacji nauki religii Kościoła 

Adwentystów Dnia Siódmego dla uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Wyszki w punkcie katechetycznym 

działającym przy Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Bielsku Podlaskim. 

2. Miasto Bielsk Podlaski oświadcza, że realizacja zadania wskazanego w ust. 1 będzie wykonywana przez 

nauczyciela posiadającego określone kwalifikacje zgodnie z Kartą Nauczyciela, na podstawie pisemnego 

skierowania wydanego przez władze zwierzchnie Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. 

§ 2. 1. Zatrudnienie nauczyciela religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego ze wszystkimi skutkami 

wynikającymi ze stosunku pracy i przepisów związanych z warunkami i sposobem organizacji nauczania religii, 

w tym także dotyczącymi sprawowania nadzoru, przyjmuje Miasto Bielsk Podlaski i realizować będzie do końca 

roku szkolnego 2020/2021 za pośrednictwem Szkoły Podstawowej nr 5 im. Szarych Szeregów w Bielsku 

Podlaskim, a od roku szkolnego 2021/2022 za pośrednictwem Szkoły Podstawowej nr 3 z Dodatkową Nauką 

Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostycewicza w Bielsku Podlaskim. 

2. Nauczyciel religii, o którym mowa w ust. 1, zostanie zatrudniony w roku szkolnym 2020/2021 przez 

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Szarych Szeregów w Bielsku Podlaskim, a od roku szkolnego 2021/2022 

przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostycewicza 

w Bielsku Podlaskim zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela. 

§ 3. 1. Za realizację zadania, o którym mowa w § 1 Gmina Wyszki będzie ponosiła  koszty w wysokości 

proporcjonalnej do ilości dzieci objętych nauczaniem religii. 

2. Koszty zatrudnienia nauczyciela, o którym mowa w ust. 1 zgodnie z wymiarem etatu ujętego w arkuszu 

organizacyjnym szkoły obejmują: 

1) wynagrodzenie osobowe pracownika; 

2) dodatkowe wynagrodzenie roczne; 

3) składki na ubezpieczenie społeczne; 

4) składki na fundusz pracy; 

5) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. 

3. Zwrot kosztów nastąpi w dwóch ratach na koniec roku kalendarzowego i na koniec roku szkolnego na 

podstawie noty księgowej wystawionej przez Miasto Bielsk Podlaski płatnej na rachunek wskazany w nocie 

księgowej, w terminie 14 dni od jej otrzymania. 

§ 4. 1. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony. 
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2. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej  pod rygorem nieważności. 

§ 5. Porozumienie sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron. 

§ 6. 1. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia ..................... roku. 

2. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. 

MIASTO BIELSK PODLASKI GMINA WYSZKI 

  

 

  

Burmistrz Miasta 

 

 

Jarosław Borowski 

Wójt Gminy 

 

 

Mariusz Korzeniewski 

 

Skarbnik Gminy 

 

 

Teresa Falkowska 

 


