POROZUMIENIE
PREZYDENTA MIASTA PABIANIC
z dnia 29 września 2020 r.
pomiędzy
Gminą Miejską Pabianice - Miastem Pabianice, zwaną dalej “Miastem”, w imieniu
której działa Pan Grzegorz Mackiewicz - Prezydent Miasta Pabianic,
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta – Katarzyny Muszyńskiej
a
Gminą Pabianice, zwaną dalej “Gminą”, w imieniu której działa
Pan Marcin Wieczorek – Wójt Gminy Pabianice,
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Pani Jolanty Kukieły
Na podstawie upoważnień wynikających z właściwych uchwał:
1) uchwały Rady Miejskiej w Pabianicach Nr V/53/19 z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie
upoważnienia Prezydenta Miasta Pabianic do zawierania porozumień i umów dotyczących
realizacji zadań z zakresu oświaty i opieki społecznej z innymi jednostkami samorządu
terytorialnego jak jednostkami administracji rządowej;
2) uchwały Rady Gminy Pabianice Nr XXXIII/237/2009 z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie
upoważnienia Wójta Gminy Pabianice do zawierania porozumień i umów dotyczących realizacji
zadań z zakresu oświaty z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, jak i jednostkami
administracji rządowej
strony ustalają, co następuje:
§ 1. 1. Przedmiotem porozumienia jest określenie zasad zwrotu kosztów za dzieci, będące
uczniami szkoły, dla której Gmina jest organem prowadzącym a uczęszczające na religię
w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym działającym przy Zborze Kościoła Chrystusowego
„Społeczność Chrześcijańska” w Pabianicach, przy ul. Bagatela 12.
2. Dowóz dzieci do punktu zapewniają rodzice/prawni opiekunowie dziecka.
3. Nauczyciel religii – katecheta wskazany przez Pastora w/w Parafii, zatrudniony jest w Szkole
Podstawowej nr 15 w Pabianicach.
§ 2. 1. Wynagrodzenie katechety w roku szkolnym 2020/2021 dla jednej grupy wynosi:
5797,80 zł.
2. Gmina zobowiązuje się do zwrotu kwoty: 16910,25 zł (słownie: szesnaście tysięcy dziewięćset
dziesięć złotych, dwadzieścia pięć groszy).
3. Kwota, o której mowa w ust. 2 stanowi koszt zatrudnienia katechety ponoszony przez Miasto za
cały rok szkolny za dziewięcioro dzieci uczęszczających na religię do następujących grup: grupa
I licząca dwoje dzieci, w tym jedno dziecko dziecko z Gminy Pabianice, grupa III licząca troje dzieci
w tym dwoje dzieci z Gminy Pabianice, grupa IV licząca czworo dzieci, w tym troje dzieci z Gminy
Pabianice, grupa V licząca troje dzieci, w tym dwoje dzieci z Gminy Pabianice, grupa VIII licząca
troje dzieci, w tym 1 dziecko z Gminy Pabianice.
§ 3. 1. Organy prowadzące zgłaszają dzieci do punktu katechetycznego do 15 sierpnia na kolejny
rok szkolny.
2. Należność, o której mowa w § 2 ust. 2 będzie płacona przez Gminę przelewem na rachunek
bankowy: Miasto Pabianice 03 1560 0013 2058 9153 1000 0002 w dwóch transzach:
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1) do dnia 30 listopada 2020 r. za miesiące: wrzesień, październik, listopad i grudzień kwota:
5636,75 zł (słownie: pięć tysięcy sześćset trzydzieści sześć złotych, siedemdziesiąt pięć groszy);
2) do dnia 31 marca 2021 r. za miesiące od stycznia do sierpnia kwota: 11273,50 zł (słownie:
jedenaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy złote, pięćdziesiąt groszy).
§ 4. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod
rygorem nieważności.
§ 5. Każda ze stron może wypowiedzieć porozumienie z zachowaniem trzymiesięcznego okresu
wypowiedzenia ze skutkiem na dzień 31 sierpnia.
§ 6. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej
ze stron.
§ 7. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.
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