
Projekt

UCHWAŁA
RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE

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

w sprawie przejęcia przez Gminę Wołczyn zadania publicznego w zakresie nauczania religii Kościoła 
Zielonoświątkowego

Na  podstawie art. 18 ust. 2 punkt 15 i art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) i art. 46 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu 
terytorialnego (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1530, z późn. zm.), 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 (Dz. U. z 1992 roku, nr 36, poz. 155, ze zm.), uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na przejęcie przez Gminę Wołczyn realizacji zadania publicznego w zakresie 
nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego dla uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Namysłów 
w pozaszkolnym punkcie katechetycznym prowadzonym przez Gminę Wołczyn dla wyznawców religii Kościoła 
Zielonoświątkowego.

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, będzie następowała na podstawie porozumień zawieranych na czas 
określony.

3. W zakres zadania realizowanego przez Gminę Wołczyn nie wchodzą obowiązki Gminy Namysłów 
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. Z dniem 31 sierpnia 2019 roku traci moc Uchwała nr XLVIII/323/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie 
z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie przejęcia przez gminę Wołczyn zadania publicznego w zakresie nauczania 
religii Kościoła Zielonoświątkowego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołczyna.

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

Urząd Miejski w Namysłowie wystąpił z propozycją umożliwienia korzystania uczniom szkół prowadzonych 
przez Gminę Namysłów z zajęć religii Kościoła Zielonoświątkowego organizowanych przez Gminę Wołczyn 
w formie pozaszkolnego punktu katechetycznego dla uczniów szkół prowadzonych przez naszą gminę w roku 
szkolnym 2019/2020 i latach następnych.

Rada Miejska w Namysłowie podjęła uchwałę w dniu 29 lipca 2019 roku nr 106/VIII/19 upoważniającą 
Burmistrza Namysłowa do podpisania porozumień umożliwiających prowadzenie nauki religii Kościoła 
Zielonoświątkowego dla uczniów szkół prowadzonych przez różne organy.

Do podpisania przedmiotowego porozumienia niezbędna jest zgoda Rady Miejskiej w Wołczynie wyrażona 
w formie uchwały.
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