
UCHWAŁA NR 641/2016 
ZARZĄDU POWIATU KRAPKOWICKIEGO 

 
z dnia 23 listopada 2016 r.  

 
w sprawie porozumienia dotyczącego organizacji nauki religii Kościoła Bożego w Chrystusie 

 
Na podstawie § 2 ust. 2 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.) uchwala się, co następuje: 
 

§1. Zawiera się porozumienie z Centrum Chrześcijańskim „Tylko  Jezus” Kościół Boży  
w Chrystusie w Krapkowicach w sprawie organizacji nauki religii Kościoła Bożego w Chrystusie,  
o treści określonej w załączniku do niniejszej uchwały.  
 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Krapkowickiemu. 
 

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 

 
                                                                     Podpisy Członków Zarządu: 

                 Maciej Sonik                                    ............................. 

                 Sabina Gorzkulla                             ............................. 

                 Wojciech Kowalski                          ............................. 

                 Ryszard Reszczyński                       .............................. 

                 Dariusz Willim                                ............................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik  
do Uchwały Nr 641/2016 
Zarządu Powiatu Krapkowickiego 
z dnia 23 listopada 2016 r.  

 
 
 

Porozumienie Nr 
w sprawie organizacji nauki religii Kościoła Bożego w Chrystusie 

zawarte w dniu 
 

pomiędzy: 
Powiatem Krapkowickim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Krapkowickiego, w imieniu 
którego działają: 
Maciej Sonik – Starosta Krapkowicki 
Sabina Gorzkulla – Wicestarosta 
przy kontrasygnacie Ilony Adamkiewicz – Skarbnika Powiatu Krapkowickiego 

a 

Centrum Chrześcijańskim „Tylko  Jezus” Kościół Boży w Chrystusie w Krapkowicach, 
reprezentowanym przez Pastora Andrzeja Krajkę  

 
Na podstawie § 2 ust. 2 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.) strony porozumienia ustalają, co następuje: 
 

§1. Nauka religii Kościoła Bożego w Chrystusie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 
prowadzonych przez Powiat Krapkowicki odbywa się w pozaszkolnym punkcie katechetycznym przy 
Centrum Chrześcijańskim „Tylko  Jezus” Kościół Boży w Chrystusie w Krapkowicach i jest 
realizowana w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych tygodniowo. 
 

§2. Nauczyciel religii realizujący zajęcia w pozaszkolnym punkcie katechetycznym jest 
zatrudniony w Zespole Szkół im. J. Kilińskiego w Krapkowicach, w wymiarze 2/18 etatu,  
na podstawie imiennego pisemnego skierowania wydanego przez władze zwierzchnie Kościoła 
Bożego w Chrystusie. 

 
§3. Wynagrodzenie nauczyciela religii jest pokrywane ze środków finansowych ujętych w planie 

finansowym szkoły, o której mowa w § 2.  
 
§4. 1. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony. 

2. Każda ze stron może wypowiedzieć porozumienie z zachowaniem trzymiesięcznego okresu 
wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec roku szkolnego.  

 
§5. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej. 
 
§6. Porozumienie sporządza się w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze 

stron. 
 
§7. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.  
 
 
 
 
Powiat Krapkowicki                                                         Centrum Chrześcijańskie „Tylko  Jezus”  
                                                                                      Kościół Boży w Chrystusie w Krapkowicach                                      


