UCHWAŁA Nr 122
RADY MIASTA KONINA
z dnia 24 kwietnia 2019 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień międzygminnych
dotyczących organizowania i finansowania nauki religii dla uczniów
Kościoła Zielonoświątkowego Zbór „Chrystus dla Wszystkich” w Koninie.
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 12 i art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U z 2019 r. poz. 506 ), w związku z art. 12 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 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. Nr 36, poz. 155 ze zm.), Rada
Miasta Konina uchwala, co następuje:
§ 1.
Wyraża się zgodę na zawarcie porozumień w sprawie zasad organizowania, prowadzenia oraz
udziału w kosztach funkcjonowania pozaszkolnego punktu katechetycznego Kościoła
Zielonoświątkowego, Zbór „Chrystus dla Wszystkich” w Koninie pomiędzy Miastem Konin,
a gminami będącymi organami prowadzącymi szkół, do których uczęszczają uczniowie
zgłoszeni na podstawie pisemnego oświadczenia zawierającego życzenie rodziców na udział
w nauce religii zorganizowanej w pozaszkolnym punkcie katechetycznym w Koninie.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miasta Konina
/-/ Wiesław Steinke

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 122
Rady Miasta Konina
z dnia 24 kwietnia 2019 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień międzygminnych dotyczących
organizowania i finansowania nauki religii dla uczniów Kościoła Zielonoświątkowego
Zbór „Chrystus dla Wszystkich” w Koninie.
Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 ze zm.), publiczne przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja
organizują naukę religii dla uczniów na życzenie rodziców, bądź samych uczniów po
osiągnięciu przez nich pełnoletności. Natomiast zgodnie z § 2 ust 3 rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dn. 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania
religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. Nr 36, poz. 155 ze zm.) jeżeli
w grupie międzyszkolnej lub pozaszkolnym (pozaprzedszkolnym) punkcie katechetycznym
uczestniczą uczniowie szkół (wychowankowie przedszkoli) prowadzonych przez różne organy,
organy te ustalają w drodze porozumienia zasady prowadzenia grup lub punktów
katechetycznych.
Z informacji przekazanej przez Kościół Zielonoświątkowy Zbór „Chrystus dla
Wszystkich” w Koninie wynika, że z nauki religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym
będą korzystać uczniowie z gmin ościennych.
W świetle powyższego podjęcie uchwały Rady Miasta Konina w sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie porozumienia z zainteresowanymi gminami na organizację nauki religii
Kościoła Zielonoświątkowego jest uzasadnione.
Przewodniczący
Rady Miasta Konina
/-/ Wiesław Steinke

