
 

 

POROZUMIENIE 

ZARZĄDU POWIATU ŁĘCZYCKIEGO 

z dnia 18 sierpnia 2014 r. 

zawarte pomiędzy Powiatem Łęczyckim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Łęczycy w imieniu, 

którego działają: 

1. Wojciech Zdziarski - Starosta Łęczycki, 

2. Krystyna Pawlak - Wicestarosta Powiatu Łęczyckiego 

przy kontrasygnacie Renaty Wilińskiej - Skarbnika Powiatu Łęczyckiego, a Powiatem Kutnowskim repre-

zentowanym przez Zarząd Powiatu w Kutnie w imieniu, którego działają: 

1. Mirosława Gal-Grabowska - Starosta Kutnowski, 

2. Konrad Kłopotowski - Wicestarosta Powiatu Kutnowskiego 

przy kontrasygnacie Jolanty Anioł - Skarbnika Powiatu Kutnowskiego, i Powiatem Zgierskim reprezento-

wanym przez Zarząd Powiatu w Zgierzu w imieniu, którego działają: 

1. Krzysztof Kozanecki - Starosta Zgierski, 

2. Marcin Karpiński - Wicestarosta Powiatu Zgierskiego 

przy kontrasygnacie Iwony Stańczyk - Skarbnika Powiatu Zgierskiego, 

Działając na podstawie § 2 ust. 1-3 i § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 kwietnia 

1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach 

(Dz. U. Nr 36, poz. 155, z 1993 r.  Nr 83, poz. 390 oraz z 1999 r. Nr 67, poz. 753) strony zawierają porozumie-

nie o następującej treści: 

§ 1. Przedmiotem niniejszego porozumienia jest określenie przez Powiat Kutnowski, Powiat Zgierski i Łę-

czycki warunków i sposobu organizowania przez Powiat Łęczycki w okresie od 1 września 2014 r. do 31 sierp-

nia 2015 r., zadania publicznego z zakresu nauczania religii Kościoła Starokatolickiego Mariawitów, zwanej 

dalej „religią”, dla uczniów szkół Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. dr Antoniego Troczewskiego w Kutnie 

i Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Zgierzu. 

§ 2. 1. Zadanie, o którym mowa w § 1 będzie realizowane przez Zespół Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łę-

czycy, przy Alejach Jana Pawła II 1, 99-100 Łęczyca. 

2. Lekcje religii odbywać się będą w punkcie katechetycznym zlokalizowanym przy Parafii Kościoła Sta-

rokatolickiego Mariawitów w Nowej Sobótce 18, 99-150 Grabów. 

3. W zajęciach religii uczestniczą uczniowie, o których mowa w § 1, na życzenie rodziców (prawnych 

opiekunów) wyrażone w formie pisemnego oświadczenia. 

4. W zajęciach religii uczestniczy łącznie 3 uczniów, w tym jeden uczeń ze szkoły prowadzonej przez Po-

wiat Kutnowski i jeden uczeń ze szkoły prowadzonej przez Powiat Zgierski. 
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5. Nauka religii organizowana będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oświa-

towego, a nauczanie religii odbywać się będzie na podstawie programu opracowanego i zatwierdzonego przez 

właściwe władze Kościoła Starokatolickiego Mariawitów, przedstawionego Ministrowi Edukacji Narodowej. 

§ 3. 1. Powiat Kutnowski i Powiat Zgierski zobowiązują się partycypować w kosztach organizowania nau-

czania, o którym mowa w § 1 niniejszego Porozumienia poprzez pokrycie 2/3 (1/3 Powiat Kutnowski i 1/3 

Powiat Zgierski) kosztów zatrudnienia nauczyciela prowadzącego naukę religii. 

2. Koszty zatrudnienia nauczyciela, o którym mowa w ust. 1 obejmują: wynagrodzenia osobowe pracowni-

ka, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, Fundusz Świadczeń Socjalnych. 

3. Planowany koszt zatrudnienia nauczyciela, o którym mowa w ust. 1 dla Przekazującego wynosi ogółem 

5 138,00 zł (słownie: pięć tysięcy sto trzydzieści osiem złotych 00/100 gr.). 

4. Szczegółowa kalkulacja kosztów zatrudnienia nauczyciela religii, o których mowa w ust. 1-3 zawarta jest 

w załączniku nr 1 do niniejszego Porozumienia. 

5. Na realizację powierzonego zadania określonego w § 1, Powiat Kutnowski zobowiązuje się przekazać na 

rachunek Powiatu Łęczyckiego – prowadzony w Banku Spółdzielczym w Poddębicach Filia w Łęczycy 

35 92630000 0669 0278 2006 0001, środki finansowe, zwane dalej „dotacją”, (w dwóch transzach) w kwocie 

570,90 zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt zł 90/100 gr.) w nieprzekraczalnym terminie do 31 października 

2014 r., oraz kwotę 1 141,77 zł (słownie: jeden tysiąc sto czterdzieści jeden złotych 77/100 gr.) w nieprzekra-

czalnym terminie do 20 lutego 2015 r. 

6. Na realizację powierzonego zadania określonego w § 1, Powiat Zgierski zobowiązuje się przekazać na 

rachunek Powiatu Łęczyckiego – prowadzony w Banku Spółdzielczym w Poddębicach Filia w Łęczycy 

35 92630000 0669 0278 2006 0001, środki finansowe, zwane dalej „dotacją”, (w dwóch transzach) w kwocie 

570,90 zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt zł 90/100 gr.) w nieprzekraczalnym terminie do 31 października 

2014 r., oraz kwotę 1 141,77 zł (słownie: jeden tysiąc sto czterdzieści jeden złotych 77/100 gr.) w nieprzekra-

czalnym terminie do 20 lutego 2015 r. 

7. Strony zgodnie postanawiają, że wykorzystanie dotacji nastąpi w nieprzekraczalnym terminie do dnia 

30 września 2015 r. 

8. Rozliczenie dotacji pomiędzy stronami porozumienia nastąpi w nieprzekraczalnym terminie do dnia 

31 października 2015 roku. 

9. W przypadku zmiany w trakcie roku szkolnego 2014/2015 kosztu zatrudnienia nauczyciela lub liczby 

uczniów uczęszczających na zajęcia religii, w tym liczby uczniów ze szkół prowadzonych przez Powiat Kut-

nowski i Powiat Zgierski, Powiat Łęczycki uwzględni zmiany w rozliczeniu dotacji, złożonym zgodnie z § 3 

ust. 8 Porozumienia. 

9. Niewykorzystana część dotacji przez Powiat Łęczycki podlega zwrotowi na rzecz Powiatów Kutnow-

skiego i Zgierskiego w terminie do dnia 30 września 2015 r. 

10. Za opóźnienie w przekazywaniu/zwrocie dotacji naliczane będą odsetki w wysokości określonej jak dla 

zaległości podatkowych, przy czym za zachowanie terminu zapłaty, strony porozumienia przyjmują datę uzna-

nia konta Powiatu Łęczyckiego / Powiatów Kutnowskiego i Zgierskiego. 

§ 4. Porozumienie zostaje zawarte na czas oznaczony, o którym mowa § 1. 

§ 5. Spory mogące wyniknąć ze stosunku objętego porozumieniem rozstrzygane będą w drodze negocjacji 

stron, a przy braku porozumienia przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd. 

§ 6. Zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cy-

wilnego oraz ustawy o finansach publicznych. 

§ 8. Niniejsze porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Publi-

kację porozumienia zapewni Powiat Łęczycki. 
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§ 9. Porozumienie sporządzono w sześciu jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron. 

  

  

 Starosta Łęczycki 

Wojciech Zdziarski 

Wicestarosta 

Powiatu Łęczyckiego 

Krystyna Pawlak 

Skarbnik 

Powiatu Łęczyckiego 

Renata Wilińska 

 

Starosta Kutnowski 

Mirosława Gal-Grabowska 

Wicestarosta 

Powiatu Kutnowskiego 

Konrad Kłopotowski 

Skarbnik 

Powiatu Kutnowskiego 

Jolanta Anioł 

 

Starosta Zgierski 

Krzysztof Kozanecki 

Wicestarosta 

Powiatu Zgierskiego 

Marcin Karpiński 

Skarbnik 

Powiatu Zgierskiego 

Iwona Stańczyk 
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Załącznik  

do Porozumienia 

Zarządu Powiatu Łęczyckiego 

z dnia 18 sierpnia 2014 r. 

W SPRAWIE PRZYJĘCIA PROWADZENIA ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU  

NAUCZANIA RELIGII KOŚCIOŁA STAROKATOLICKIEGO MARIAWITÓW 

Wykształcenie nauczyciela religii – wyższe, doktorancki; 

Stopień awansu zawodowego nauczyciela – kontraktowy; 

Staż pracy zawodowej – 6 lat 

Wymiar zatrudnienia – 2/18 

Kalkulacja – koszt nauczania religii Kościoła  

Starokatolickiego Mariawitów 

(dla Powiatu Kutnowskiego i Zgierskiego) 

Wynagrodzenie 

za 

IX-XII 2014 r. 

Wynagrodzenie 

za 

I-VIII 2015 r. 

Wynagrodzenie 

razem za 12 miesięcy 

§ 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników 1 266,00 zł 2 452,00 zł 3 718,00 zł 

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne 104,00 zł 208,00 zł 312,00 zł 

§ 4110 – składniki na ubezpieczenie społeczne 235,00 zł 457,00 zł 692,00 zł 

§ 4120 – składniki na fundusz pracy 34,00 zł 65,00 zł 99,00 zł 

§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   317,00 zł 

RAZEM 1 639,00 zł 3 182,00 zł 5 138,00 zł 

Liczba uczniów pobierających naukę/w tym liczba uczniów 

z Powiatu Kutnowskiego 
1   

Liczba uczniów pobierających naukę/w tym liczba uczniów 

z Powiatu Kutnowskiego 
1   

Kwota dotacji do przekazania przez Powiat Kutnowski 570,90 zł 1141,77 zł 1 712,67 zł 

Kwota dotacji do przekazania przez Powiat Zgierski 570,90 zł 1141,77 zł 1 712,67 zł 
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