
- Projekt - 
Uchwała Nr XXVII/……./2008 
Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 27 listopada 2008 roku 

 
 
w sprawie: wyraŜenia zgody na zawarcie przez Powiat Wodzisławski porozumienia  

z Miastem Katowice, dotyczącego pokrycia kosztów zatrudnienia związanego  
z nauczaniem religii Muzułmańskiego Związku Religijnego.  

 
 
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 5 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 
powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r., nr 142, poz. 1592 z póź. zm.) oraz art. 5 ust. 5a 
ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 256, 
poz. 2572 z późn. zm.) i § 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. z 1992r., nr 36 poz. 155 z późn. zm.) 
 

 
Rada Powiatu Wodzisławskiego 

uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
 
WyraŜa się zgodę na zawarcie przez Powiat Wodzisławski porozumienia z Miastem Katowice, 
dotyczącego pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Muzułmańskiego 
Związku Religijnego. 
 

§ 2 
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego. 
 

§ 3 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 



Uzasadnienie  
do projektu uchwały Nr XXVII/      /2008 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 27 listopada 2008 roku 

 
 
w sprawie: wyraŜenia zgody na zawarcie przez Powiat Wodzisławski porozumienia  

z Miastem Katowice, którego przedmiotem będzie pokrycie kosztów 
zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Muzułmańskiego Związku 
Religijnego.  

 
 
 
 

Uczennica klasy I w I Liceum Ogólnokształcącym im. 14 Pułku Powstańców Śląskich 

w Wodzisławiu Śl. jest wyznania muzułmańskiego. Lekcje religii dla tego wyznania organizuje 

Miasto Katowice, do którego w tej sprawie zwrócił się Muzułmański Związek Religijny.  

Dlatego Miasto Katowice zwróciło się z prośbą o zawarcie porozumienia, którego 

przedmiotem będzie partycypowanie Powiatu Wodzisławskiego w pokryciu kosztów 

zatrudnienia nauczyciela do nauczania religii muzułmańskiej.  Nauczyciel ten zatrudniony jest 

w Szkole Podstawowej Nr 12 w Katowicach. Natomiast lekcje religii realizowane są w 

Oddziale Śląskim Ligi Muzułmańskiej w Rzeczpospolitej Polskiej w Katowicach przy ulicy 

Wojewódzkiej 16/36. Na lekcje te uczęszcza 16 uczniów z róŜnych szkół Województwa 

Śląskiego. Istnieje zatem konieczność podjęcia uchwały przez Radę Powiatu Wodzisławskiego 

w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie porozumienia w w/w sprawie, na podstawie którego 

zostanie przekazana Miastu Katowice dotacja celowa na realizację w/w zadania.   

 

NACZELNIK WYDZIAŁU 
OŚWIATY 

 
/-/ mgr Edyta Glenc 

 


