Zarządzenie Nr 4103/2014
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 21 stycznia 2014 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego
za 2013 rok dla pracowników jednostek budżetowych i zakładu budżetowego
miasta Płocka.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318), art. 32 ust. 2 pkt. 4
w zw z art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i poz. 645), art. 249 ust. 2 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938
i 1646), art. 1 ust. 2 pkt 3 oraz art. 4 i 5 ust. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r.
o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1144) 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., 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
r. zarządzam, co następuje:
§1
1. Wyrażam zgodę na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013
rok dla pracowników jednostek budżetowych i zakładu budżetowego miasta
Płocka, w terminie od dnia 1 lutego do dnia 31 marca 2014 roku.
2. Wypłata, o której mowa w ust. 1, finansowana środkami stanowiącymi dotację
celową z budżetu państwa oraz część oświatową subwencji ogólnej, realizowana
jest po otrzymaniu przez miasto Płock środków na ten cel.

§2
Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Płocka.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Andrzej Nowakowski

