
UCHWAŁA NR V/45/2015
RADY GMINY ŁODYGOWICE

z dnia 26 lutego 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Katowice dotyczącego pokrycia kosztów 
zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Ligi Muzułmańskiej

w Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art.6 ust.1, art.7 ust.1 pkt. 8, art.18 ust.1, art.74 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 
1990r.o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 46 ustawy z dnia 
13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 
526 ze zm.) art. 5 ust.5, art. 12 ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity 
Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) i § 1 ust 1, § 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 1992r. Nr 36, poz.155 z późn. zm.)

RADA GMINY ŁODYGOWICE uchwala co następuje:

§ 1. Wyrazić zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Łodygowice a miastem Katowice dotyczącego 
pokrycia kosztów zatrudnienia nauczyciela z tytułu realizowanego przez Miasto Katowice zadania związanego 
z nauczaniem religii Ligi Muzułmańskiej w Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2. Wymiar zatrudnienia i zasady finansowania zadania dotyczącego pokrycia kosztów zatrudnienia 
nauczyciela związanego z nauczaniem religii Ligi Muzułmańskiej w Rzeczypospolitej Polskiej zostaną określone 
w zawartym porozumieniu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łodygowice.

§ 4. Z dniem wejście w życie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała Nr II/17/2014 Rady Gminy Łodygowice 
z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie zawierania porozumień pomiędzy gminą Łodygowice a innymi powiatami 
i gminami, dotyczących współfinansowania związanego z nauczaniem religii kościołów i związków wyznaniowych

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
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