UCHWAŁA NR XXVIII/245/17
RADY GMINY BOLESŁAWIEC
z dnia 29 listopada 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie zasad prowadzenia
punktu katechetycznego
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.12 i art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2017r., poz. 1875) w związku z art. 12 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2016r.,
poz. 1943 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.
z 1992 r. Nr 36 z późn. zm.)
uchwala, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie pomiędzy Gminą Bolesławiec a Gminą Miejską Bolesławiec
porozumienia w sprawie zasad prowadzenia oraz udziału w kosztach funkcjonowania pozaszkolnego punktu
katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowego, Zbór „Dobra Nowina” w Bolesławcu, przy ul. Heleny
i Wincentego Tyrankiewiczów 1.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bolesławiec.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Bogusław Uziej
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Uzasadnienie
Na podstawie przepisów 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.
z 1992 r. Nr 36 z późn. zm.) jeżeli w szkole na naukę religii danego wyznania zgłosi się mniej niż siedmiu
uczniów, organ prowadzący szkołę , w porozumieniu z właściwym kościołem lub związkiem
wyznaniowym, ma obowiązek zorganizować naukę religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym.
Natomiast jeżeli w pozaszkolnym punkcie katechetycznym uczestniczą uczniowie szkół prowadzonych
przez różne organy, organy te ustalają, w drodze porozumienia, zasady prowadzenia grup lub punktów
katechetycznych. W gminie Bolesławiec dwoje dzieci uczęszcza na lekcje religii do pozaszkolnego punktu
katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowego, Zbór „Dobra Nowina” w Bolesławcu, przy ul. Heleny
i Wincentego Tyrankiewiczów 1, w którym nauka religii została zorganizowana przez Gminę Miejską
Bolesławiec. W związku z tym,
powinno zostać w tej
sprawie zawarte porozumienie
międzygminne,pomiędzy Gminą Bolesławiec i Miastem Bolesławiec, w którym zostaną ustalone zasady
prowadzenia oraz udział obydwu Gmin w kosztach funkcjonowania ww. punktu katechetycznego.
Wobec powyższego Wójt Gminy Bolesławiec podjął inicjatywę uchwałodawczą.
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