Projekt
druk 11-11

Uchwała Nr ....................
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia .................... 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień ze Stowarzyszeniem Siódemka
ul. Kilińskiego 38 w Słupsku w sprawie zasad prowadzenia pozaszkolnych punktów katechetycznych
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 18 ust. 2 pkt 12 i pkt 15 i art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696), w związku 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 1992 r.
Nr 36 poz. 155, z 1993 r. Nr 83 poz. 390, z 1999 r. Nr 67 poz. 753, z 2014 r. poz. 478, z 2017 r. poz. 1147).
Rada Miejska w Słupsku
uchwala, co następuje:
§ 1.
Wyraża się zgodę na zawarcie pomiędzy Stowarzyszeniem Siódemka ul. Kilińskiego 38
w Słupsku a Miastem Słupsk porozumienia w sprawie zasad prowadzenia pozaszkolnego punktu
katechetycznego przy Szkole Podstawowej nr 9 w Słupsku dla uczniów wyznania ewangelickoaugsburskiego uczęszczających
do
szkół
prowadzonych
przez
Stowarzyszenie
Siódemka
ul. Kilińskiego 38 w Słupsku.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

1 . Przedstawienie istniejącego stanu w dziedzinie, która ma być normowana.
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 poz. 155 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. Jeżeli do pozaszkolnego punktu katechetycznego
uczęszczają uczniowie ze szkół prowadzonych przez inne organy, organy te ustalają – w drodze
porozumienia – zasady prowadzenia grup lub punktów katechetycznych.
2. Wyjaśnienie celu i potrzeb podjęcia uchwały.
Prezes Zarządu Stowarzyszenia Siódemka w Słupsku zwrócił się z prośbą o umożliwienie
dzieciom ze szkoły realizacji lekcji religii Kościoła Ewangelicko Augsburskiego w punktach
katechetycznych przy Szkole Podstawowej nr 9 w Słupsku, deklarując partycypowanie w kosztach
organizacji i prowadzenia zajęć, adekwatnie do ilości dzieci.
3. Wykazanie różnic między dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym.
Uchwała wyrażająca wolę zawarcia porozumienia w zakresie organizowania prowadzenia
międzyszkolnych punktów katechetycznych umożliwi podpisanie przez Prezydenta Miasta Słupska
stosownego dokumentu.
4. Charakterystyka skutków społecznych i gospodarczych.
Funkcjonowanie punktu katechetycznego umożliwia dzieciom uczestnictwo w zajęciach
religii mniejszości wyznaniowych. Współfinansowanie w/w punktu jest uzasadnione
ekonomicznie.
5. Skutki finansowe związane z wejściem w życie uchwały.
Nie dotyczy.
6. Źródło finansowania.
Nie dotyczy.
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