Zarządzenie Nr 1054/2011
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 14 listopada 2011r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad obsługi transportowej w
Urzędzie Miasta Płocka
Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach
samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458 ze zm. Dz. U. z 2009r. Nr 157,
poz. 1241, z 2010r. Nr 229, poz. 1494) i § 5 ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i
Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002r. w sprawie wysokości oraz warunków
ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub
samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze
kraju (Dz. U. z 2002r. Nr 236, poz. 1990 ze zm. Dz. U z 2004r. Nr 271, poz. 2686, z
2005r. Nr 186, poz. 1554, z 2006r. Nr 227, poz. 1661) i rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 25 marca 2002r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu
dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów
osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z
2002r. Nr 27, poz. 271 ze zm. Dz. U. z 2004r. Nr 237, poz. 2376, z 2007r. Nr 201,
poz. 1462, z 2011r. Nr 61, poz. 308) oraz § 10 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego
Urzędu Miasta Płocka, wprowadzonego zarządzeniem Nr 118/11 Prezydenta Miasta
Płocka z dnia 27 stycznia 2011 roku ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniem
Nr 258/2011 z dnia 18 marca 2011r., zarządzeniem Nr 695/2011 z dnia 2 sierpnia
2011r., zarządzeniem Nr 893/2011 z dnia 29 września 2011r., zarządzeniem Nr
947/2011 z dnia 10 października 2011r. zarządzam, co następuje:
§1
W zarządzeniu Nr 717/2011 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 11 sierpnia 2011r. w
sprawie ustalenia zasad obsługi transportowej w Urzędzie Miasta Płocka po § 4
dodaje się § 4a o treści:
§4a
1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach pracownik może uzyskać zgodę
Pracodawcy na używanie samochodu służbowego do odbywania podróży
służbowych oraz jazd lokalnych na terenie miasta Płocka – na czas określony
w umowie, o której mowa w ust. 2 – celem wykonywania czynności
wynikających z zadań komórki organizacyjnej, w której jest zatrudniony.
na
podstawie
umowy
o
2. Wykorzystanie
samochodu
następuje
odpowiedzialności materialnej za powierzony samochód służbowy.

3. W przypadku określonym w ust. 1 nie stosuje się zapisów § 2 ust. 2 i 3 oraz
§ 4 ust. 6 i 7.
§2
Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta Płocka i
Skarbnikowi Miasta Płocka.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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