
Uchwała Nr  XXIII/116/12
Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski

z dnia  30 października 2012 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego.

                  Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 12 i art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o
samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. 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 1992 r. Nr
36, poz. 1555 z późn. zm. ) uchwala się, co następuje:

§1  Wyrazić zgodę na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Miejską Lubań
      dotyczącego organizacji nauki religii wyznania ewangelicko – augsburskiego dla uczniów
      szkół dla których, organem prowadzącym jest Gmina Gryfów Śląski oraz finansowanie
      organizacji nauki na zasadach i w terminie określonym w porozumieniu międzygminnym.

§2  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Gryfów Śląski.

§3  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości
      w sposób zwyczajowo przyjęty.



UZASADNIENIE

Zgodnie z § 2 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
14 kwietnia 1992r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w
publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U Nr 36, z późn. zmianami), jeżeli w grupie
międzyszkolnej punktu katechetycznego uczestniczą uczniowie szkół prowadzonych przez
różne organy, to organy te ustalają, w drodze porozumienia zasady prowadzenia punktu
katechetycznego.

Z informacji przekazanej z parafii Ewangelicko – Augsburskiej wynika, że z terenu
gminy Gryfów Śląski uczestniczą w nauce religii 4 osoby.

Zgodnie z art. 18, ust. 2, pkt. 12 do własności rady gminy należy podejmowanie
uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielania na ten cel majątku.

W świetle powyższych przepisów podjęcie uchwały Rady Miejskiej Gminy Gryfów
Śląski w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miejską Lubań na
organizację nauki religii wyznania ewangelicko – augsburskiej jest uzasadnione.


