Zarządzenie Nr 4471/2018
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 14 sierpnia 2018 roku
w sprawie: zwiększenia limitu zatrudnienia w Zarządzie Jednostek Oświatowych - JB w Płocku.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
z 2018 r. poz. 994 z póź. zm.), art. 32 ust. 1 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z póź. zm.), Rozdział II pkt 1 ust. 11
oraz Rozdział V pkt 4 Statutu Zarządu Jednostek Oświatowych - JB w Płocku, w brzmieniu przyjętym
uchwałą nr 398/XXII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 27 września 2016 r. w sprawie reorganizacji obsługi
administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek oświatowych oraz opiekuńczo - wychowawczych
działających jako jednostki organizacyjne Gminy - Miasto Płock zaliczane do sektora finansów
publicznych, zmienionej uchwałami Rady Miasta Płocka: nr 472/XXVII/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.,
nr 486/XXVIII/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. i nr 759/XLVI/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. oraz § 10
ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka nadanego zarządzeniem nr 2260/2016
Prezydenta Miasta Płocka z dnia 22 lipca 2016 r., zmienionego zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka:
nr 2298/2016 z dnia 2 sierpnia 2016 r., nr 2645/2016 z dnia 14 listopada 2016 r., nr 2830/2016 z dnia
21 grudnia 2016 r., nr 3051/2017 z dnia 28 lutego 2017 r., nr 3745/2017 z dnia 21 listopada 2017 r.,
nr 3798/2017 z dnia 8 grudnia 2017 r., nr 3971/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. i nr 4310/2018 z dnia
20 czerwca 2018 r., zarządzam co następuje:

§1
1. Zwiększam o 0,75 etatu limit zatrudnienia pracowników Zarządu Jednostek Oświatowych JB w Płocku ustalony zarządzeniem Nr 4200/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 10 maja
2018 roku.
2. Limit zatrudnienia po dokonanym zwiększeniu wynosi 69,25 etatu.
§2
Określam źródło finansowania: plan finansowy Zarządu Jednostek Oświatowych - JB w Płocku
określony w budżecie miasta Płocka na dany rok budżetowy.
§3
Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Płocka.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Andrzej Nowakowski

