
UCHWAŁA NR XL/352/2022 
RADY GMINY OBROWO 

z dnia 28 grudnia 2022 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Lisewo w sprawie współfinansowania 
nauki religii w pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego 

w Chełmnie. 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 18 ust. 2 pkt 12, art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.), art. 12 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
(Dz. U. z 2022 r., poz. 2230), w związku 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) Rada Gminy Obrowo uchwala, co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia z Gminą Lisewo w sprawie organizowania, prowadzenia 
i współfinansowania nauki religii dla uczniów wyznania Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego zamieszkałych 
i uczęszczających do szkół prowadzonych przez Gminę Obrowo w pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym 
Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Chełmnie. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obrowo. 
 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Roman Skórski 
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Uzasadnienie 

W roku szkolnym 2022/2023 do szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Obrowo 
uczęszczają dzieci, których rodzice wyrazili życzenie nauki religii według wyznania Kościoła Adwentystów 
Dnia Siódmego. 

Na podstawie przepisów 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), zgodnie z § 2 ust. 2 „Jeżeli w przedszkolu lub szkole na naukę religii 
danego wyznania lub wyznań wspólnie nauczających zgłosi się mniej niż siedmiu uczniów 
(wychowanków), organ prowadzący przedszkole lub szkołę, w porozumieniu z właściwym kościołem lub 
związkiem wyznaniowym, organizuje naukę religii w grupie międzyszkolnej lub w pozaszkolnym (poza 
przedszkolnym) punkcie katechetycznym”. 

Natomiast zgodnie z § 2 ust. 3 „Jeżeli w grupie międzyszkolnej lub pozaszkolnym (poza przedszkolnym) 
punkcie katechetycznym uczestniczą uczniowie szkół (wychowankowie przedszkoli) prowadzonych przez 
różne organy, organy te ustalają, w drodze porozumienia, zasady prowadzenia grup lub punktów 
katechetycznych”. 

Wójt Gminy Obrowo zwrócił się do Gminy Lisewo z propozycją zawarcia porozumienia w sprawie zasad 
organizacji, prowadzenia i współfinansowania nauki religii dla uczniów wyznania Kościoła Adwentystów 
Dnia Siódmego zamieszkałych i uczęszczających do szkół prowadzonych przez Gminę Obrowo 
i jednocześnie zadeklarował partycypowanie w kosztach prowadzenia zajęć adekwatnie do liczby dzieci, 
które w nich uczestniczą. Pozaszkolny Punkt Katechetyczny dla uczniów wyznania Kościoła Adwentystów 
Dnia Siódmego jest organizowany na mocy porozumienia Gminy Lisewo z Kościołem Adwentystów Dnia 
Siódmego i jest prowadzony w pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym Kościoła Adwentystów Dnia 
Siódmego w Chełmnie przy ul. Szosa Chełmińska 12. Współfinansowanie wyżej wymienionego punktu 
przez kilka gmin jest zasadne ekonomicznie. Uchwała wyrażająca zgodę na zawarcie porozumienia 
międzygminnego w zakresie zasad organizacji, prowadzenia i współfinansowania nauki religii dla uczniów 
wyznania Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego zamieszkałych i uczęszczających do szkół prowadzonych 
przez Gminę Obrowo umożliwi podpisanie przez Wójta Gminy Obrowo stosownego dokumentu. Zatem 
podjęcie niniejszej uchwały jest celowe i uzasadnione. 
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