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z dnia  13 listopada 2013 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

z dnia 28 listopada 2013 r.

w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia międzygminnego 
pomiędzy Gminą Kędzierzyn-Koźle a Gminą Krapkowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 w związku z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz § 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.)  Rada Miejska w Krapkowicach uchwala, 
co następuje: 

§ 1. 1. Wyraża się wolę zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Kędzierzyn-Koźle i Gminą Krapkowice 
w sprawie zasad prowadzenia pozaszkolnych (pozaprzedszkolnych) punktów katechetycznych nauczania religii 
Kościoła Zielonoświątkowego w roku szkolnym 2013/2014 dla uczniów uczęszczających do szkół i przedszkoli 
prowadzonych przez Gminę Krapkowice. 

2. Realizację wspólnych zadań publicznych będzie prowadzić Gmina Kędzierzyn-Koźle.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń i Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach. 

 

Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.
2572 z późn. zm.) o systemie oświaty publiczne przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja
organizują naukę religiina życzenie rodziców.

Zasady prowadzenia zajęć z religii określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania religii w publicznych
przedszkolach i szkołach.

W rozporządzeniu jest mowa o Nauczaniu religii przez Kościół Katolicki oraz inne
kościoły i związkiwyznaniowe.

Jeżeli w przedszkolu lub szkole na naukę religii danego wyznania lub wyznań wspólnie
nauczających się zgłosi się mniej niż siedmiu uczniów (wychowanków), zgodnie z § 2 ust. 2
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. (Dz. U. z 1992 r. Nr 36,
poz. 155 z późn. zm.) do obowiązków organu prowadzącego przedszkole lub szkołę należy
organizacja nauki religii w grupie międzyszkolnej lub w pozaszkolnym punkcie katechetycznym.
Liczba uczniów (wychowanków) w grupie lub punkcie katechetycznymnie powinna być mniejsza
niż trzy. Zgodnie z § 2 ust. 3 ww. rozporządzenia jeżeliw pozaszkolnympunkcie katechetycznym
uczestniczą uczniowie szkół prowadzonych przez różne organy, organy
te ustalają, w drodze porozumienia zasady prowadzenia punktów katechetycznych.

Partycypowaniew kosztach
Zgodnie z porozumieniem przedłożonym przez Gminę Kędzierzyn-Koźle nauka religii

dla Kościoła Zielonoświątkowego jest prowadzona w grupie liczącej 26 uczniów w punkcie
katechetycznymZboru „BETEZDA” w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Racławicka 5. Nauczyciel religii
jest zatrudniony przez PublicznąSzkoła Podstawową Nr 12 w Kędzierzynie-Koźlu.

Z gminy Krapkowice w zajęciach uczestniczy 1 uczeń. Koszt nauczania religii obejmuje
wynagrodzenie nauczyciela, w skład którego wchodzi: płaca zasadniczą, wysługa lat, pochodne
i dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „13”). Roczny koszt zatrudnienia został podzielony
proporcjonalnie do liczby uczniów. Całościowy roczny koszt zatrudnienia zamknął się w kwocie
20 664,22 zł, podzielony został przez 28 uczniów, co stanowi kwotę na Gminy Krapkowice
794,82 zł (w tym: kwotę 246,34 zł od września 2013 r. do grudnia 2013 r., kwotę 548,48 zł
od stycznia 2014 r. do sierpnia 2014 r.)

Zawarcie stosownego porozumienia z Gminą Kędzierzyn-Koźle wymaga uprzedniego
podjęcia przez Radę Miejskąw Krapkowicach stosownej uchwały.
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