Zarządzenie Nr 4064/2014
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 16 stycznia 2014 roku
w sprawie ustalenia miesięcznego limitu kilometrów na jazdy lokalne do celów
służbowych dla Dyrektora Rodzinnego Domu Dziecka Nr 4 w Płocku.
Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318), 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, z 2007 r. Nr 201, poz. 1462 oraz z 2011 r. Nr 61, poz. 308) oraz § 10 ust.
1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka, nadanego zarządzeniem nr 2164/2012
Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 września 2012 r., w brzmieniu określonym w załączniku Nr
1 do zarządzenia nr 3337/2013 z dnia 8 lipca 2013 r., zmienionego zarządzeniami: nr
3343/2013 z dnia 10 lipca 2013 r. i nr 3498/2013 z dnia 9 września 2013 r., nr 3908/2013 z
dnia 10 grudnia 2013 r. i nr 3949/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku zarządzam, co następuje:
§1

Ustalam dla pani Agnieszki Pasikowskiej – Dyrektora Rodzinnego Domu Dziecka Nr 4
w Płocku - miesięczny limit kilometrów w wysokości 500 km na jazdy lokalne do celów
służbowych samochodem osobowym niebędącym własnością pracodawcy.
§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: plan finansowy Rodzinnego Domu Dziecka Nr 4 określony w
budżecie miasta Płocka.
§4

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Płocka.
§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w 2014 roku
Prezydent Miasta Płocka
/-/ Andrzej Nowakowski

