
projekt 

UCHWAŁA NR … 

RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI 

z dnia ………..………. 2021 r. 

 

w sprawie przekazania Gminie Olecko zadania publicznego  

w zakresie nauczania religii  

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 18 ust. 2 punkt 12 oraz art. 74 ustawy z dnia 8 marca 

1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) i art 12 ustawy 

z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1915), w związku z § 2 

ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 roku w sprawie 

warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach 

(t.j. Dz. U. z 2020, poz. 983), uchwala się co następuje:  
 

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na przekazanie Gminie Olecko realizacji zadania publicznego 

w zakresie nauczania religii dla uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Gołdap 

w pozaszkolnym punkcie katechetycznym w roku szkolnym 2021/2022.  

2. Realizacja zadania publicznego w zakresie wskazanym w ust. 1 w sposób określony 

w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 roku w sprawie 

warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach, 

nastąpi na podstawie porozumienia regulującego obowiązki stron oraz wzajemne rozliczenia 

finansowe.  

3. W zakres zadania realizowanego przez Gminę Olecko nie wchodzą obowiązki Gminy 

Gołdap wynikające z zapewnienia uczniom możliwości korzystania z zajęć religii ze względu 

na odległość pomiędzy miejscem zamieszkania ucznia i miejscem realizacji zajęć, określone 

w art. 39 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe.  

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.  

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  

w Gołdapi 

Wojciech Hołdyński 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie przekazania Gminie Olecko zadania 

publicznego w zakresie nauczania religii  

 

 

Zgodnie z § 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 2020 r. poz. 983). Jeżeli w grupie międzyszkolnej lub 

pozaszkolnym (pozaprzedszkolnym) punkcie katechetycznym uczestniczą uczniowie szkół 

(wychowankowie przedszkoli) prowadzonych przez różne organy, organy te ustalają, w drodze 

porozumienia, zasady prowadzenia grup lub punktów katechetycznych.  

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. 

U. z 2021 r. poz. 1915), do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał 

w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego 

majątku. Zgodnie natomiast z art. 74 tej ustawy gminy mogą zawierać porozumienia 

międzygminne w sprawie powierzenia jednej z nich określonych przez nie zadań publicznych. 

Na życzenie rodziców Gmina Olecko organizuje naukę religii Kościoła Bożego w Chrystusie 

w pozaszkolnym punkcie katechetycznym w Olecku. Na zajęcia będzie uczęszczało 2 uczniów 

Szkoły Podstawowej Nr  5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi, dlatego Gmina Olecko wystąpiła 

z prośbą do Gminy Gołdap o zawarcie stosownego porozumienia określającego szczegółowe 

zasady prowadzenia i finansowania oraz rozliczania kosztów prowadzenia zajęć. 

Szacowany koszt nauki religii Kościoła Bożego w Chrystusie, jaki Gmina Gołdap będzie 

musiała ponieść w roku szkolnym 2021/2022 to 4 564,05 zł. 

W świetle powyższych przepisów podjęcie uchwały w sprawie przekazania Gminie Olecko 

zadania publicznego w zakresie nauki religii Kościoła Bożego w Chrystusie jest zasadne. 

 

 

 

 

 


