Zarządzenie Nr 3658/2017
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 20 października 2017 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia sposobu kalkulacji kwot na
roczne wydatki bieżące przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych
prowadzonych przez Miasto Płock oraz instrukcji przygotowywania projektu
budżetu w zakresie zadań bieżących przez miejskie oświatowe jednostki
organizacyjne.

Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 1 i 4 oraz art. 57 ust. 1 i 2 w związku z art. 29 ust. 1 pkt
2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949),
art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 32 ust. 2 pkt 4 oraz art. 35 ust. 2 ustawy z
dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) zarządza
się, co następuje:
§1
W zarządzeniu Nr 2702/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 listopada 2016 r.
w sprawie określenia sposobu kalkulacji kwot na roczne wydatki bieżące przedszkoli,
szkół i innych placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Płock oraz instrukcji
przygotowywania projektu budżetu w zakresie zadań bieżących przez miejskie oświatowe
jednostki organizacyjne (zmienionym zarządzeniem Nr 3526/2017 Prezydenta Miasta
Płocka z dnia 01 września 2017 r.) w § 2 ust. 1 pkt 1 w tabeli w wierszu 4 w kolumnie
„Kwota środków w planie finansowym jako % przewidywanej rocznej subwencji na utrzymanie jednostki oświaty Rok 2018 i kolejne” liczbę „104” zastępuje się liczbą „109”.
§2
Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorom Wydziału Edukacji i Kultury Urzędu Miasta
Płocka i Zarządu Jednostek Oświatowych – Jednostka Budżetowa w Płocku oraz
dyrektorom jednostek oświaty – każdemu według właściwości.
§3
Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka
ds. Polityki Społecznej.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Prezydent Miasta Płocka
/-/ Andrzej Nowakowski

