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UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE

z dnia .................... 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień międzygminnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2019 r., poz. 506) w zw. z art. 12 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2018 r., 
poz. 1457, z późn. zm.) art. 46 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1530, z późn. zm.) oraz § 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. Nr 36, poz. 155, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumień międzygminnych w sprawie organizowania, prowadzenia 
i finansowania nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego pomiędzy Gminą Namysłów, a Gminami, na terenie 
których funkcjonują pozaszkolne punkty katechetyczne, do których zgłoszeni zostali, na podstawie pisemnego 
oświadczenia rodziców, bądź samych uczniów po uzyskaniu przez nich pełnoletności, uczniowie zamieszkali na 
terenie Gminy Namysłów.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

Organ prowadzący ma obowiązek zorganizowania lekcji religii dla grupy nie mniejszej niż siedmiu uczniów
danej klasy lub oddziału. Jeżeli w przedszkolu lub szkole na naukę religii danego wyznania lub wyznań wspólnie
nauczających zgłosi się mniej niż siedmiu uczniów, organ prowadzący, w porozumieniu z właściwym kościołem
lub związkiem wyznaniowym, organizuje naukę religii w grupie międzyszkolnej lub pozaszkolnym punkcie
katechetycznym. Jeżeli w grupie międzyszkolnej lub pozaszkolnym punkcie katechetycznym uczestniczą
uczniowie szkół (wychowankowie przedszkoli) prowadzonych przez różne organy prowadzące, organy te ustalają,
w drodze porozumienia, zasady prowadzenia grup lub punktów katechetycznych.
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