UCHWAŁA NR XXIV/218/20
RADY GMINY GORZYCE
z dnia 30 listopada 2020 r.
w sprawie udzielenia w roku szkolnym 2020/2021 dotacji Miastu Rybnik na pokrycie kosztów
zatrudnienia związanego z nauczaniem religii dla uczniów Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego
Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 1327), art. 47 i 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
(Dz. U. z 2020 r., poz. 23 ze zm.) oraz 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) uchwala się, co następuje:
§ 1. Udzielić w 2020 roku Miastu Rybnik dotacji celowej w kwocie 846,96 zł na pokrycie kosztów
zatrudnienia związanego z nauczaniem religii dla uczniów Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, na rok
szkolny 2020/2021 za okres od 01 września 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
§ 2. Szczegółowe zasady i terminy przekazywania dotacji na realizację zadania, o którym mowa
w §1 określa stosowne porozumienie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Gorzyce.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Gorzyce
Piotr Wawrzyczny
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Uzasadnienie
Miasto Rybnik wystąpiło do Gminy Gorzyce o pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela do nauczania
religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w szkole podstawowej w roku szkolnym 2020/2021.
W okresie od 1.09. do 31.12.2020 r. kwota ta wynosi 846,96 zł.
Publiczne przedszkola i szkoły podstawowe na podstawie ustawy o systemie oświaty są zobowiązane do
organizowania nauki religii na życzenie rodziców, zaś ustawa o dochodach jednostek samorządu
terytorialnego daje możliwość udzielenia dotacji innej jednostce samorządu terytorialnego wykonującej jej
zadania.
W tym konkretnym przypadku nauką religii objętych jest 2 uczniów z terenu Gminy Gorzyce. Miasto
Rybnik jest jednostką, która realizuje to zadanie, wobec czego udzielenie dotacji jest uzasadnione.
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