Uchwała Nr XXXIX/409/2021
Rady Powiatu Sanockiego
z dnia 27 października 2021r.
w sprawie podjęcia wspólnych działań dotyczących zorganizowania nauki religii zielonoświątkowej
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z
2020 r., poz. 920 z późn. zm. ) i art. 12 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U.
z 2020 r., poz.1327 z późn. zm.) i §2 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14
kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych
przedszkolach i szkołach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 983).
Rada Powiatu Sanockiego
uchwala, co następuje
§1

Podjąć wspólnie działania z Powiatem Bieszczadzkim w sprawie zorganizowania nauki religii
zielonoświątkowej Ewangelicznej Wspólnoty Zielonoświątkowej w Punkcie Katechetycznym w Woli
Piotrowej dla uczniów szkół ponadpodstawowych dla których Powiat Bieszczadzki jest organem
prowadzącym.
§2
Podjąć wspólnie działania z Gminą Miasta Rymanów w sprawie zorganizowania nauki religii
zielonoświątkowej Ewangelicznej Wspólnoty Zielonoświątkowej w Punkcie Katechetycznym w Woli
Piotrowej dla uczniów szkół ponadpodstawowych dla których Gmina Miasta Rymanów jest organem
prowadzącym.
§3
Podjąć wspólnie działania z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zorganizowania nauki
religii zielonoświątkowej Ewangelicznej Wspólnoty Zielonoświątkowej w Punkcie Katechetycznym
w Woli Piotrowej dla uczniów szkół ponadpodstawowych dla których Minister Rolnictwa i Rozwoju
Wsi jest organem prowadzącym.
§4
Zasady organizacji i finansowania nauki religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym określone
zostaną w porozumieniach zawartych odrębnie z:
1. Powiatem Bieszczadzkim,
2. Gminą Miasta Rymanów,
3. Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Projekt porozumienia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§5
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sanockiego.
§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Robert Pieszczoch

Załącznik do uchwały Nr XXXIX/409/2021
Rady Powiatu Sanockiego z dnia
27 października 2021r.

POROZUMIENIE
z dnia………………………...2021 r.
w sprawie nauczania religii zielonoświątkowej
Ewangelicznej Wspólnoty Zielonoświątkowej oraz udziału w kosztach jego funkcjonowania
zawarte pomiędzy:
Powiatem Sanockim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Sanockiego, w imieniu
którego działają:
Starosta Sanocki – Stanisław Chęć
Wicestarosta – Janusz Cecuła
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Edyty Szałankiewicz
a
………………………………….. reprezentowanym przez
………………………………… –…………………………
……………………………….... – …………………………
przy kontrasygnacie................................... – …………………………
Na podstawie § 2 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia
1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach
i szkołach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 983) oraz art. 251 i 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach
publicznych (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 305 z późn. zm. ), na wniosek Prezbitera Naczelnego Zboru
Ewangelicznego Wspólnoty Zielonoświątkowej Tadeusza Krzok oraz Uchwały Nr ………/2021 Rady Powiatu
Sanockiego
z dnia ……………………………. 2021 r. w sprawie podjęcia wspólnych działań dotyczących zorganizowania
nauki religii zielonoświątkowej, strony zawierają porozumienie o następującej treści.

§ 1.
1. Strony ustalają, że od dnia 01 września 2021 r. w punkcie Katechetycznym przy zborze
Ewangelicznej Wspólnoty Zielonoświątkowej w Woli Piotrowej prowadzone będzie nauczanie religii
zielonoświątkowej dla uczniów uczęszczających do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez
Powiat Sanocki i ……………………….
2. Strony ustalają, że zatrudnienie nauczyciela nastąpi w wymiarze 2 godzin dydaktycznych
tygodniowo, tj. 0,11 etatu.
3. Miejscem zatrudnienia nauczyciela katechety będzie Zespół Szkół Nr 1 w Sanoku, ul. Sobieskiego
23, 38 – 500 Sanok.

§2
………………………………… zobowiązuje się do częściowego finansowania wynagrodzenia
nauczyciela religii wraz z pochodnymi w roku szkolnym 2021/2022 proporcjonalnie do liczby
uczniów uczęszczających na naukę religii zielonoświątkowej z ………………………………………..
§3
1. Przewidywana wysokość udziału ………………………………. w finansowaniu wynagrodzenia
nauczyciela religii w roku szkolnym 2021/2022 wynosić będzie ……………..zł (słownie złotych:
…………………………………………… zł)
2. Wysokość udziału, o którym mowa w ust.1 obejmować będzie dodatkowe wynagrodzenie roczne.
3.

Powiat

Sanocki

oświadcza,

że

na

lekcje

religii

zielonoświątkowej

prowadzonej

w pozaszkolnym punkcie katechetycznym w Woli Piotrowej w roku szkolnym 2021/2022 uczęszczać
będzie ……. uczniów, w tym …… z ………………………………..
§4
1. ……………………….. zobowiązuje się do przekazania środków finansowych, stanowiących udział
w finansowaniu wynagrodzenia nauczyciela religii, na rachunek bankowy Powiatu Sanockiego w
Banku Gospodarstwa Krajowego, numer rachunku 29 1130 1105 0005 2075 3420 0003.
2. Kwota za miesiąc: wrzesień, październik, listopad, grudzień 2021 r. w wysokości ……. zł, będzie
przekazana do dnia 31 grudnia 2021 r.
3. Kwota za miesiąc: styczeń – sierpień 2022 r. w wysokości ……… zł będzie przekazana do dnia 31
sierpnia 2022 r.
§5
1. Po każdym okresie rozliczeniowym Powiat Sanocki dokona rozliczenia do faktycznie
poniesionych kwot, a rozliczenie prześle …………………….. .
2. Powstałe nadwyżki lub niedobory uregulowane zostaną przez strony w ciągu 14 dni od
otrzymania / sporządzenia rozliczenia.
§6
Porozumienie zawiera się na rok szkolny 2021/2022 .
§7
Wszelkie zmiany postanowień niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej.
§8
Porozumienie zostało sporządzone w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
§9
Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

POWIAT SANOCKI:

………………………………:

