UCHWAŁA NR 606/XXXV/2017
RADY MIASTA PŁOCKA
z dnia 29 sierpnia 2017 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr 397/XXII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 27 września 2016 r. w sprawie
organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla jednostek
organizacyjnych Gminy Miasto Płock zaliczanych do sektora finansów publicznych
Na podstawie art. 10b ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579, 1948, z 2017 r. poz. 730, 935), art. 6b ust.2 i art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, 1579, 1948, 2017 r. poz. 730, 935),
w związku z art. 191 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949) oraz § 4 i § 5 uchwały Rady Miasta Płocka nr 515/XXX/2017 z dnia
28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
oraz wskazania uczniom oddziałów klas VI szkoły podstawowej miejsca realizacji obowiązku szkolnego od
klasy VII do VIII w publicznej szkole podstawowej powstałej z przekształcenia gimnazjum (Dz.Urz.Woj.Maz.
z 2017 r. poz. 4093) uchwala się, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr 397/XXII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 27 września 2016 r. w sprawie organizacji
wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla jednostek organizacyjnych Gminy Miasto
Płock zaliczanych do sektora finansów publicznych w § 1:
1) pkt 14 otrzymuje brzmienie: „Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 15 w Płocku”,
2) po pkt 32 dodaje się pkt 32a w brzmieniu: „Szkoła Podstawowa nr 14 w Płocku”,
3) po pkt 37 dodaje się pkt 37a w brzmieniu: „Szkoła Podstawowa nr 21 w Płocku”,
4) skreśla się pkt 41-44 oraz pkt 46,
5) pkt. 57 otrzymuje brzmienie: „Szkoła Podstawowa Specjalna nr 24 w Płocku,".
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.
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