UCHWAŁA Nr III/22/10
Rady Miasta Działdowo
z dnia 23 grudnia 2010r.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Mława
Na podstawie art.10 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r.
Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806; z 2003r, Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz.1203; z 2005r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128
i Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458
z 2009r. Nr 52, poz.420 i Nr 157, poz.1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 106, poz. 675), art.216 ust.2, pkt 5 i art.220
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2009r. Nr 15, poz.1240, z 2010r. Nr 28, poz.146), Rada
Miasta Działdowo uchwala, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Miasta Mława w celu częściowego
sfinansowania wynagrodzenia nauczycieli prowadzących w punkcie Katechetycznym Kościoła Wolnych Chrześcijan naukę religii
dla uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Miasto Działdowo w roku 2010.
§ 2. Na cel wymieniony w § 1 przeznacza się kwotę 899,20 - zł ( słownie: osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych

20

/ 100 ).

§ 3. Szczegółowe zasady i terminy przekazania pomocy finansowej określi umowa zawarta z Burmistrzem Miasta Mława.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Działdowo.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Marian ODACHOWSKI

Uzasadnienie

Na terenie Miasta Mława, przy Zborze Kościoła Wolnych Chrześcijan prowadzony jest w oparciu o przepisy
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki
religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz.U. z 1992r. Nr 36, poz.155, z późn.zm.) punkt katechetyczny do którego
na naukę religii obok dzieci zamieszkałych w Mławie uczęszczają także uczniowie szkół prowadzonych przez Gminę Miasto
Działdowo.
W myśl § 2 ust.3 niniejszego rozporządzenia, jeżeli w grupie międzyszkolnej lub pozaszkolnym (pozaprzedszkolnym)
punkcie katechetycznym uczestniczą uczniowie szkół (wychowankowie przedszkoli ) prowadzonych przez różne organy
samorządowe, organy te ustalają w drodze porozumienia zasady prowadzenia grup lub punktów katechetycznych. Ponieważ
w roku 2010 nie doszło do zawarcia stosownego porozumienia zasadnym jest rozliczenie nakładów w formie pomocy
finansowej za okres IX,X,XI,XII, 2010r. w celu częściowego sfinansowania wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących w
punkcie Katechetycznym Kościoła Wolnych Chrześcijan naukę religii.

