Zarządzenie Nr 2850/2021
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 22 listopada 2021 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia wskaźników organizacji
oddziałów w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez
Miasto Płock do celów kalkulacji planów finansowych tych jednostek.
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 (t.j. Dz. U.
z 2021 r. poz. 1082 ze zm.), art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 33 ust. 5 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze
zm.), art. 32 ust. 2 pkt 4 oraz art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o
samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.) zarządza się, co
następuje.
§1
W zarządzeniu Nr 1664/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 05 sierpnia 2020 r.
w sprawie określenia wskaźników organizacji oddziałów w szkołach i placówkach
oświatowych prowadzonych przez Miasto Płock do celów kalkulacji planów
finansowych tych jednostek wprowadza się następujące zmiany:
1. W załączniku nr 4a do grupy zawodów zapisanych pod Lp.:
1) od 6 do 10 po wyrazie „gastronomicznych” po przecinku dodaje się
„stylista, eksploatacji portów i terminali”,
2) od 21 do 25 po wyrazie „teleinformatyk” po przecinku dodaje się
„programista”.
2. W załączniku nr 5a do grupy zawodów zapisanych pod Lp. od 10 do 12 po
wyrazie „sprzedawca” po przecinku dodaje się „fryzjer”.
§2
Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorom Wydziału Edukacji Urzędu Miasta
Płocka i Zarządu Jednostek Oświatowych – Jednostka Budżetowa w Płocku oraz
dyrektorom szkół i placówek oświatowych wymienionych w § 2 ust. 1
zmienianego zarządzenia – 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
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