Zarządzenie Nr 4378/10
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 24 lutego 2010 roku
w sprawie: ustalenia miesięcznego limitu kilometrów na jazdy lokalne do celów
służbowych dla Dyrektora Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku.
Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.
1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 172 poz.
1441 i Nr 175, poz.1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138, poz.
974 i Nr 178, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180,poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz.420 i Nr
157, poz. 1241) z §1 ust.1 i § 3 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w
sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych
samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz.
271, z 2004 r. Nr 237, poz. 2376 oraz z 2007 r. Nr 201, poz. 1462) oraz § 11 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego
Urzędu Miasta Płocka, nadanego zarządzeniem nr 2208/2008 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 16 lipca 2008 r.,
zmienionego zarządzeniem nr 2326/2008 z dnia 1 września 2008 r., Nr 3432/2009 z dnia 8 czerwca 2009 r., Nr
3766/2009 z dnia 30 września 2009 r. i Nr 4086/2009 z 30 grudnia 2009 r. zarządzam, co następuje:

§ 1.
1. Ustalam dla pani Katarzyny Kęsickiej Dyrektora Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku miesięczny
limit kilometrów na jazdy lokalne do celów służbowych samochodem osobowym niebędącym
własnością pracodawcy, marki ...* o pojemności silnika 1598 cm3 i numerze rejestracyjnym ...* – w
wysokości 300 km.
2. Limit kilometrów ustalony w ust.1 obowiązuje w 2010 roku.
§ 2.
W sprawach nieuregulowanych zarządzeniem mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania
zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów
niebędących własnością pracodawcy.
§ 3.
Źródło finansowania: Budżet Miasta Płocka na 2010 rok, dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej, rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy (Miejski Urząd Pracy), § 441 – Podróże
służbowe krajowe.
§ 4.
Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Płocka.
§ 5.
Traci moc zarządzenie Nr 2970/09 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie
ustalenia miesięcznego limitu kilometrów na jazdy lokalne do celów służbowych dla Dyrektora
Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku .
§ 6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 r.

Prezydent Miasta Płocka
/-/Mirosław Milewski
•

- nie podano marki i numeru rejestracyjnego samochodu; wyłączenia jawności dokonała Agata Grzelak –
Wydział Skarbu i Budżetu – Oddział Budżetu - na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o
dostępie do informacji publicznej (Dz.U.Nr 112 poz. 1198 ze zm.)

