POROZUMIENIE
z dnia 3 grudnia 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 - Pani Katarzyny Muszyńskiej
a
Gminą Konstantynów Łódzki, zwaną dalej „Gminą”, w imieniu której działa:
Pan Robert Jakubowski - Burmistrz Konstantynowa Łódzkiego, przy kontrasygnacie
Skarbnika Gminy - Pani Anny Łosiak
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 i jednostkami administracji rządowej;
2) Uchwały Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim Nr XII/88/15 z dnia 17 września 2015 roku
w sprawie upoważnienia Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego do zawierania porozumień
i umów dotyczących realizacji zadań z zakresu oświaty z innymi jednostkami samorządu
terytorialnego
strony ustalają, co następuje:
§ 1. 1. Gmina powierza, a Miasto przyjmuje do realizacji zadanie publiczne z zakresu nauczania
religii trójki dzieci, będącymi uczniami szkoły, dla której Gmina jest organem prowadzącym,
a uczęszczającymi na religię do Międzyszkolnego Punktu Katechetycznego mieszczącego się przy
Parafii Ewangelicko-Augsburskiej św. Piotra i św. Pawła w Pabianicach, przy ul. Zamkowej 8.
2. Przedmiotem porozumienia jest określenie zasad zwrotu kosztów za realizację zadania,
o którym mowa w § 1 ust. 1.
3. Nauczyciel religii – katecheta wskazany przez Proboszcza w/w Parafii, zatrudniony jest Szkole
Podstawowej nr 15 w Pabianicach.
§ 2. 1. Koszty
związane
z prowadzeniem,
rozliczaniem
administrowaniem
punktu
katechetycznego ustalone zostały na kwotę 1200 zł w skali miesiąca, płatne przez 8 miesięcy.
2. Wynagrodzenie katechety w okresie od stycznia do sierpnia 2021 r. dla jednej grupy wynosi:
3720,48 zł.
3. Zajęcia prowadzone są w dwóch grupach: grupa II licząca jedno dziecko, w tym jedno dziecko
z Gminy Konstantynów Łódzki i grupa III licząca troje dzieci, w tym dwoje dzieci z Gminy
Konstantynów Łódzki.
4. Gmina zobowiązuje się do zwrotu 10200,80 zł (słownie: dziesięć tysięcy dwieście złotych,
osiemdziesiąt groszy) ponoszonych przez Miasto za okres od stycznia do sierpnia 2021 r., za troje
dzieci uczęszczających na religię do Międzyszkolnego Punktu Katechetycznego w Pabianicach.
§ 3. Gmina ma zabezpieczone środki finansowe na realizację zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1,
w prowizorium budżetu Gminy na 2021 rok w dziale 801, rozdział 80101 § 2310 w kwocie: 10200,
80 zł.
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§ 4. Gmina zobowiązuje się przekazać Miastu środki finansowe w formie dotacji celowej na
pokrycie kosztów wymienionych w § 2 ust. 4 na podstawie noty obciążeniowej przekazanej do
10 sierpnia 2021 r. oraz imiennego wykazu dzieci, które uczęszczają na religię do Międzyszkolnego
Punktu Katechetycznego w Pabianicach, kalkulacji kosztów utrzymania punktu katechetycznego
i wynagrodzeń katechety w w/w okresie.
§ 5. Strony zgodnie postanawiają, że wykorzystanie dotacji nastąpi w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 6 września 2021 roku.
§ 6. 1. Gminie przysługuje prawo do kontroli prawidłowości wykorzystania w/w dotacji celowej
oraz wgląd do dokumentacji finansowej dotacji.
2. Miasto zobowiązane jest do przedłożenia Gminie sprawozdania z rozliczenia dotacji do dnia
15 września 2021 roku.
3. Zatwierdzenie przez Gminę sprawozdania jest warunkiem całkowitego rozliczenia udzielonej
dotacji.
§ 7. Wydatkowanie przyznanych środków oraz zwrot niewykorzystanych, wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości odbywa się
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 869 z późn.zm.).
§ 8. W przypadku rezygnacji z uczęszczania na religię Miasto powiadomi niezwłocznie Gminę.
§ 9. Zmiany i uzupełnienia porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 10. Niniejsze porozumienie sporządzone zostało w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,
po jednym dla każdej ze stron.
§ 11. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.
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