
           Projekt 

Uchwała nr ………….. 

Rady Gminy Michałowice 

z dnia ……………… 2015 r. 

 

 

w sprawie zawierania porozumień dotyczących zasad prowadzenia 

pozaszkolnych punktów katechetycznych pomiędzy Gminą Michałowice a innymi 

jednostkami samorządu terytorialnego. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12, art. 10 ust. 1, art.58 i art. 74 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) w związku z § 

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 1992 r. Nr 36, poz. 155 ze zm.), Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:  

§ 1. 

Upoważnia się Wójta Gminy Michałowice do zawierania porozumień w imieniu Gminy 

Michałowice z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w sprawie zasad prowadzenia 

pozaszkolnych punktów katechetycznych.  

§ 2. 

1. Szczegółowe zasady finansowania i rozliczania kosztów prowadzenia punktów 

katechetycznych zostaną określone w zawartych porozumieniach.  

2. Środki przeznaczone na finansowanie zadań wymienionych  w ust. 1 pochodzić będą 

z dochodów własnych Gminy Michałowice i corocznie będą zabezpieczane w budżecie 

gminy. 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.  

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

Podjęcie uchwały jest konieczne z uwagi na obowiązek zawarcia pomiędzy Gminą 

Michałowice a  innymi jednostkami samorządu terytorialnego prowadzącymi szkoły/ 

przedszkola, porozumień dotyczących zasad organizacji i finansowania nauki religii 

w pozaszkolnych punktach katechetycznych, wynikający z § 1 i § 2 ust. 2 - 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 1992 r. Nr 36, 

poz. 155 z późn. zm.).  

Jednostki samorządu terytorialnego w porozumieniu z właściwymi Kościołami i związkami 

wyznaniowymi organizują naukę religii w pozaszkolnych punktach katechetycznych dla 

uczniów, dla których zorganizowanie katechezy w szkołach/ przedszkolach jest niemożliwe, 

z uwagi na małą liczbę dzieci deklarujących wolę uczestniczenia w tych zajęciach. Przepisy 

ww. rozporządzenia MEN pozwalają wówczas zorganizować wspólną naukę religii kilku 

jednostkom samorządu. Organizator punktu katechetycznego wówczas będzie obciążał 

gminy, w których zamieszkują uczniowie uczęszczający na lekcje kosztami wynagrodzenia 

nauczyciela prowadzącego  naukę religii. 

W gminie Michałowice w chwili obecnej porozumienie z innymi gminami będzie dotyczyć 

jednej uczennicy, która uczęszcza do Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego prowadzonego 

przez Kościół Adwentystów Dnia Siódmego powołanego przez Gminę Brwinów.  

 


