c l'P
POROZUMIENIE Nr 5n A/2014
f dni^2 wrześni^2014 .,
w sprawieuŚta|€ n ia zasad prowadz€ n ia pozaszkolnegopunktu katech€ t ycznego
religii €wangelicko-augsburskiej w Słupsku
pomiędzyI
Miastemsłupsk,reprezentowanym
ptzez EdwatdaZdzieborskiego ZastępcęPrezydentaMiasta
Stupska,
przykontrasygnacie
Ska|bnikaMiastaSłupska. DorotyBałukonis,
a Powiatemsłupskim,Ieptezentowanym
p|zezZuząd PowiatuSłupskiego'
1ł/osobachSławomira
Ziemialowicza stalostySłupskiego
orazAndrzeiaBulego- wjcestalostysłupskiego,
pŻy kontrasygnacieskarbnika Powiatu . Jadwigi Janickiej.
Działając
rrapodstawiea!t' 12 ustawyz d]ria7 wrześlial99l r' o systemieoś\"/iaty
(Dz. U' Nr 256,
poz.2572zezrn.)iślorazs2ust.3tozporządze aMinistraEdukacjiNarodowejzdnia
14 kwietnia1992r. w sprawiewaruŃów i sposobuorganizowanianauki religii w publicaych
przedszkolach
i szkołach@z' U' Nr 36, poz. |55 z późn.zm')' Umowa zawartabez stosowania
ustawyz dnia29 stycznia2004r Prawozamówieńpublicznych'zgodniez ań. 2 pkt l3 ww.ustawy
(Dz'U. z 2013r. poz' 907 ze zrn.).Stronyporozumieniaustalająnastępujące
zasadyprowadzenia
puŃtu katechetycznego'
$l
l. Nauka le]igii ewangelicko-augsburskięj
odb}'waćsię będzie w punkcie katechetycznym
przy ul' Traugutta16w słupsku.
2. Nauczanieręligii organizowanebędziena życzenierodziców bądŹpełnoletnich
uczniów;
ośWiadczenia
dotycząceuczestnictwaw zajęciachreligii przedkładane
będą w szkole,
do której uczęszcfa uczeń.
3. zajęc|areligii ewangelicko.augsburskiej
odbywaćsię będą w wymiarze dwóch godzin
tygodniowo.
4. Naucfyciel religli ewangelicko-augsburskiej
zatrudnionybędzie w Szkole Podstawo\łej
przy
z oddziałaniPrzyszpitalnyminr 9 im' kmdrastanisława
Hryniewieckiegow Słupsku
ul' Małachowskiego
9.
62
Kosfy zatrudnienia
nauczyciela'o którym mowaw s 1 ust 4 niniejszegoporozumiełiaobejmująl
wynagrodzellie
miesięcznebrutto,składkina ubezpieczenie
społeczrre,
składkina FunduszPracy'
odpis na zakładowyfunduszświadczeń
socjalnychi wynosząl 576'15 zł miesięcznie(słownie:
jedentysiącpięćsetsiedemdziesiąt
szcść
złotychl5ll00).
Ą3
l. Powiat Sfupski zobowiązujesię do przekazaniaMiastu Słupskna realizacjęzadania
w s l niniejszegopolozumieniadotacjęcelowąw kwocie propoĄonallej do
okreś|onego
liczby uczniów z Powiatusfupskiego.ti' za 1 uczennicę
- w wysokości
l69 złmiesięcznie:
2014 r..do dnia 3l grudnia2014 r. w \łysokości
276 zł
l) za okes od dnia 2 września
(slownie: dwicściesiedemdziesiątsześćzlotych 00/t00) płatnew terminie do dnia
2014r,
3l grudnia
2) za okes od l stycznia2015 r do 3l sierpnia2015 r w wysokości552 zI (slowni€ i
pięćsctpięćdziesiątdwa złote00/100)płatuew terminiedo 30 czetwca20|5|'
'\
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2. Powiat przekaile dotację celową o ldóIej mowa w ust. 1 na rachunek bankowy Miasta
Słupska
BRE BANK s.A. Nr 57 114011530000217542001002.
Miasto
Słupsk
zobowiązu.jesię do Wykoźystania przekazatych środkówfinansovych
3.
zgodniez celem,najakije otŹymało.
$4
powiatustupskiego
wydatekzostałujętyw budżecie
na 2014rok w rozdziale80130,$ 2320.

s5

Realizację niniejszegopolozumieniabędąmonitorowaó|
w wydzialePolityki Społecaej
l. ze stronyPowiafusłupskiego- podinspektolds.oświaty
s1arostwa
Powiatowegow Słupsku;
Kultury
2. ze stronyMiastaSłupsk- inspektords nadzorunadszkołamiw wydziale oświaty,
i SpońuUrzęduMiejskiegow Słupsku.
$6
2014r-do dnia3 l sierpnia20l5 r.
Porozumienie
obowią7uje
od dnia 2 września

s7

Wszelkiezmianywalunkówporozumienia
\'lymagają
zachowania
fonny pisenrrejw postacianeksu
podrygoremniewaŹności'
$8
stronom przysługujeplawo rozwiązaniapolozumienia z zastosowaniemdwutygodniowegookręsu
wypowiedzenia.

5e

po dwa dla kazdejze Stron.
w 4jednohzmiącychegzemplatzach,
Porozumienie
sporządzono
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