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POROZUMIENIE NR 1
z dnia 9 stycznia 2018 r.
w sprawie zasad prowadzenia pozaszkolnego punktu katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowego
Zbór "Słowo Życia" w Głogowie
zawarte pomiędzy:
Powiatem Głogowskim z siedzibą: 67-200 Głogów ul. Sikorskiego 21
reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Głogowskiego, w imieniu którego działają:
1. Jarosław Dudkowiak - Starosta Głogowski
2. Wojciech Borecki - Wicestarosta
przy udziale Krystiana Czarnoty – Skarbnika Powiatu udzielającego kontrasygnaty
a
Powiatem Wschowskim z siedzibą: 67-400 Wschowa plac Kosynierów 1c
reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Wschowskiego, w imieniu którego działają:
1. Marek Boryczka - Starosta Wschowski
2. Wojciech Kuryłło – Wicestarosta
przy udziale Magdaleny Jędrzejczak – Skarbnika Powiatu udzielającego kontrasygnaty
Działając na podstawie uchwały nr XXXVI/199/2017 Rady Powiatu Głogowskiego z dnia 28 grudnia
2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Wschowskim oraz uchwały
nr XXV/148/2017 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie porozumienia z Powiatem Głogowskim, strony porozumienia ustalają, co następuje.
§ 1. 1. Przedmiotem porozumienia jest powierzenie Powiatowi Głogowskiemu organizacji nauki religii
w pozaszkolnym punkcie katechetycznym Kościoła Zielonoświątkowego Zbór „Słowo Życia” w Głogowie
ul. Budowlanych 14.
2. Powiat Wschowski powierza realizację zadania określonego w ust. 1 Powiatowi Głogowskiemu, który
przyjmuje powierzone mu zadanie publiczne.
3. Nauka religii w punkcie katechetycznym, o którym mowa w ust. 1, organizowana jest dla uczniów szkół
ponadpodstawowych prowadzonych przez strony porozumienia, w wymiarze dwóch godzin tygodniowo,
w jednej 5 osobowej grupie.
§ 2. 1. Powiat Głogowski oświadcza, że realizacja zadania, o którym mowa w § 1 będzie wykonywana
przez nauczyciela posiadającego kwalifikacje.
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2. Zatrudnienie nauczyciela religii ze wszystkimi skutkami wynikającymi ze stosunku pracy i przepisów
związanych z warunkami oraz sposobem organizowania nauczania religii, w tym także dotyczącymi
sprawowania nadzoru, przyjmuje Powiat Głogowski i realizować będzie za pośrednictwem II Liceum
Ogólnokształcącego w Głogowie.
3. Nauczyciel religii, o którym mowa w ust. 1, będzie zatrudniony w II Liceum Ogólnokształcącym
w Głogowie, w wymiarze 2/18 etatu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela.
§ 3. 1. Za realizację zadania, o którym mowa w § 1 strony porozumienia będą ponosiły koszty w wysokości
proporcjonalnej do ilości uczniów objętych nauczaniem religii z obszaru tych powiatów obejmujące
następujące wydatki:
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników,
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- § 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne,
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy,
- § 4440 - odpisy na ZFŚS.
2. Całkowity koszt zatrudnienia nauczyciela, o którym mowa w § 2, wynosi 4087 zł za okres od 1 stycznia
2018r. do 31 sierpnia 2018r.
3. W celu realizacji zadania, o którym mowa w § 1, Powiat Wschowski zobowiązuje się przekazać
Powiatowi Głogowskiemu dotację celową na nauczanie 1 ucznia, w wysokości 1/5 kosztu, o którym mowa
w § 3 ust. 2, w następujący sposób: za okres od dnia 1 stycznia 2018r. do 31 sierpnia 2018r. w wysokości
817,40 zł (słownie: osiemset siedemnaście złotych 40/100) w jednej transzy, płatnej w terminie do 30 kwietnia
2018r. na rachunek bankowy Powiatu Głogowskiego 92 1240 6843 1111 0000 4987 8459
4. W przypadku braku wpłaty, o której mowa w ust. 3, Powiat Głogowski będzie miał prawo obciążyć
Powiat Wschowski odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.
§ 4. Powiat Głogowski zobowiązuje się do wykorzystania przekazanej dotacji zgodnie z przeznaczeniem,
na jakie ją otrzymał do dnia 31 sierpnia 2018r.
§ 5. Rozliczenie dotacji nastąpi do dnia 30 września 2018r.
§ 6. 1. Kwota wykazana w § 3 ust. 2 porozumienia może ulec zmianie w przypadku zmiany wysokości
składników wynagrodzenia nauczyciela, na podstawie podpisanego przez strony aneksu do porozumienia.
2. W przypadku, gdy kwota należnej dotacji wynikająca z rozliczenia, o którym mowa w § 5, będzie
wyższa od kwoty dotacji otrzymanej przez Powiat Głogowski, to Powiat Wschowski dokona wpłaty należnej
kwoty w terminie 30 dni od dnia otrzymania rozliczenia. Nieuregulowanie płatności w powyższym terminie
skutkowało będzie naliczeniem odsetek w wysokości określonej, jak od zaległości podatkowych.
3. W przypadku, gdy kwota należnej dotacji wynikająca z rozliczenia, o którym mowa w § 5, będzie niższa
od kwoty dotacji otrzymanej przez Powiat Głogowski, to Powiat Głogowski dokona zwrotu niewykorzystanej
kwoty dotacji w terminie 30 dni od dnia przekazania rozliczenia. Nieuregulowanie płatności w powyższym
terminie skutkowało będzie naliczeniem odsetek w wysokości określonej, jak od zaległości podatkowych.
§ 7. Porozumienie zawiera się na czas nieokreślony i może ono zostać wypowiedziane przez każdą ze stron
z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec roku szkolnego lub poprzez
zgodne złożenie oświadczeń woli stron porozumienia.
§ 8. Wszystkie zmiany i uzupełnienia w treści porozumienia wymagają zachowania pisemnej formy aneksu
pod rygorem nieważności.
§ 9. Spory wynikłe na tle realizacji porozumienia strony będą rozstrzygać polubownie. W przypadku braku
możliwości rozwiązania sporu przez okres 2 miesięcy, spór będzie podlegał rozpoznaniu przez sąd powszechny
właściwy dla siedziby Powiatu Głogowskiego.
§ 10. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018r.
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego na wniosek Powiatu
Głogowskiego oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego na wniosek Powiatu Wschowskiego.
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§ 11. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym porozumieniu mają zastosowanie odpowiednie przepisy
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ) oraz ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.).
§ 12. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.
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