
Projekt 
 

Uchwała Nr …………… 
Rady Miejskiej w Łomiankach 

z dnia ……………… 
 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Stołecznym 
Warszawa 
 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 
września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1915 ze 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 2020 r. poz. 983), Rada Miejska w Łomiankach uchwala, co 
następuje: 
 

 
§ 1. 

Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Łomianki a Miastem 
Stołecznym Warszawa w sprawie zasad organizacji nauki religii w pozaszkolnym punkcie 
katechetycznym Kościoła Chrystusowego w RP Społeczności Chrześcijańskiej „Północ”,  
z siedzibą w Warszawie przy ul. Elektronowej 10, w roku szkolnym 2022/2023.   

§ 2. 

Projekt porozumienia, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.  

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łomianek. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie 
 

do uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem 
Stołecznym Warszawa 

 
Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2021 r., 
poz. 1915 ze zm.) publiczne przedszkola i szkoły podstawowe organizują naukę religii na 
życzenie rodziców, publiczne szkoły ponadpodstawowe na życzenie bądź rodziców, bądź 
samych uczniów. Po osiągnięciu pełnoletności o pobieraniu nauki religii decydują uczniowie. 
Natomiast 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  
w pozaszkolnym punkcie katechetycznym uczestniczą uczniowie szkół prowadzonych przez 
różne organy, organy te ustalają, w drodze porozumienia zasady prowadzenia grup lub 
punktów katechetycznych. 

W związku z potrzebą zapewnienia możliwości korzystania z nauki religii uczniowi Szkoły 
Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Łomiankach przy ul. Partyzantów 31  
(na wniosek rodziców) w punkcie katechetycznym Kościoła Chrystusowego w RP 
Społeczności Chrześcijańskiej „Północ”, z siedzibą w Warszawie przy ul. Elektronowej 10, 
prowadzonym przez Miasto Stołeczne Warszawa, istnieje uzasadnienie do podjęcia niniejszej 
uchwały. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik  do Uchwały nr ……/……/….. 

Rady Miejskiej w Łomiankach  
                                                                       z dnia  ……. sierpnia 2022 roku 

 
POROZUMIENIE NR ………………………………………………………………. 

 
zawarte dnia …………………………. w Warszawie pomiędzy Miastem Stołecznym 
Warszawą z siedzibą przy Placu Bankowym 3/5 w Warszawie, posługującym się numerem 
NIP: 525-22-48-481,                                 REGON: 015259640 reprezentowanym przez 
Katarzynę Pienkowską Zastępcę Dyrektora Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy, na 
podstawie upoważnienia Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 28 kwietnia 2020 r. nr: GP-OR-
0052.1426.2020, zwanym dalej „m.st. Warszawą”, 
a Gminą Łomianki z siedzibą przy ul. Warszawskiej 115, 05 – 092 Łomianki posługującym się 
numerem NIP: 118-17-68-394, REGON: 013271826 reprezentowanym przez Małgorzatę 
Żebrowską-Piotrak Burmistrza Łomianek przy kontrasygnacie Hanny Dąbrowskiej, Skarbnika 
Gminy Łomianki zwanym dalej „Gminą Łomianki”, 
łącznie zwane dalej „stronami”. 
Na podstawie § 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. 2020 r., poz. 983) strony niniejszego porozumienia postanawiają: 
 

§ 1 
1. M.st. Warszawa oświadcza, że prowadzi pozaszkolny punkt katechetyczny Kościoła 

Chrystusowego w RP Społeczności Chrześcijańskiej „Północ” w Warszawie przy ul. Elektronowej 
10. 

2. Gmina Łomianki powierza m.st. Warszawie w okresie od 1 września 2022 r. do 31 sierpnia 2023 
r. organizację nauki religii Kościoła Chrystusowego w RP Społeczności Chrześcijańskiej „Północ”                     
dla jednego ucznia Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Łomiankach przy  
ul. Partyzantów 31, z zastrzeżeniem ust. 5. 

3. Nauka religii Kościoła Chrystusowego w RP Społeczności Chrześcijańskiej „Północ” będzie 
prowadzona przez nauczyciela zatrudnionego w Szkole Podstawowej nr 258 im. gen. Jakuba 
Jasińskiego w Warszawie przy ul. Brechta 8 – prowadzonej przez m.st. Warszawę. 

4. Szkoła Podstawowa nr 258 im. gen. Jakuba Jasińskiego w Warszawie zatrudnia nauczyciela religii 
Kościoła Chrystusowego w RP Społeczności Chrześcijańskiej „Północ” ze wszystkimi skutkami 
wynikającymi ze stosunku pracy i przepisów związanych z warunkami i sposobem organizacji 
nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach. 

5. Przedmiot porozumienia nie dotyczy transportu i opieki w czasie dojazdu ucznia do 
pozaszkolnego punktu katechetycznego.  
 

 
 

§ 2 



 
1. Gmina Łomianki zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia za organizację nauki religii Kościoła 

Chrystusowego w RP, o której mowa w § 1, w łącznej wysokości 1279,68 zł (słownie: jeden tysiąc 
dwieście siedemdziesiąt dziewięć złotych i sześćdziesiąt osiem groszy), co stanowi równowartość 
wynagrodzenia nauczyciela religii, liczonego przez  okres 12 miesięcy, w części przypadającej na 
jednego ucznia pobierającego naukę w pozaszkolnym punkcie katechetycznym Kościoła 
Chrystusowego w RP Społeczności Chrześcijańskiej „Północ” w Warszawie przy ul. Elektronowej 
10.  

2. Zapłata kwoty wskazanej w ust. 1 dokonywana będzie przez Gminę Łomianki w terminie 21 dni 
od otrzymania noty księgowej wystawionej przez m.st. Warszawę na rachunek wskazany  
w nocie. Notę w imieniu m.st. Warszawy wystawi Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Praga-
Północ m.st. Warszawy. 

3. Noty księgowe będą wystawiane w okresach miesięcznych, w terminie do 15 dnia następnego 
miesiąca za miesiąc, którego nota dotyczy. Wysokość miesięcznej zapłaty wynosić będzie 
106,64 zł (słownie: sto sześć złotych i sześćdziesiąt cztery grosze).    

4. Noty, o których mowa w ust. 2 i 3 należy wystawić na: Gminę Łomianki, ul. Warszawska 115,  
05 – 092 Łomianki, NIP:118-17-68-394, REGON: 013271826. 

5. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Gminy Łomianki. 
6. W przypadku opóźnienia terminu płatności m.st. Warszawie przysługuje prawo do odsetek 

ustawowych. 
7. W przypadku opóźnienia w zapłacie przekraczającego 30 dni m.st. Warszawa ma prawo do 

odstąpienia od porozumienia bez wyznaczenia dodatkowych terminów zapłaty. 
 

§ 3 
 

Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których trzy 
egzemplarze otrzymuje m.st. Warszawa oraz jeden Gmina Łomianki. 
 

       § 4 
 

Zmiany porozumienia wymagają pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 
 

      § 5 
 

Każda ze stron ma prawo do rozwiązania niniejszego porozumienia za trzymiesięcznym okresem 
wypowiedzenia. 
 
 

Miasto Stołeczne Warszawa    Gmina Łomianki 
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