
Zarządzenie Nr 4326/2018

Prezydenta Miasta Płocka

z dnia 25 czerwca 2018 roku

w sprawie zwiększenia limitu zatrudnienia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Płocku.

Na podstawie art. 30  ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z
2018 r. poz. 994), art. 32 ust. 2 pkt 4 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), § 12 pkt 2 Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Płocku w brzmieniu przyjętym uchwałą nr 260/XVII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 29
listopada  2011  r.  w  sprawie  wprowadzenia  zmian  i  ustalenia  tekstu  jednolitego  Statutu  Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku, zmienionego uchwałami: nr 831/XLIX/2014 Rady Miasta Płocka z
dnia 24 czerwca 2014 roku, nr 307/XVII/2016 z dnia 22 marca 2016 roku, nr 336/XIX/2016 z dnia 31
maja 2016 i 461/XXVII/2016 z dnia 29 grudnia 2016 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., Mr 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 roku zarządzam, co
następuje: 

§ 1
Zwiększam o 1 etat limit zatrudnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Płocku (ustalony zarządzeniem nr 2351/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 22 sierpnia 2016
roku, zmienionym zarządzeniami: nr 2999/2017 z dnia 9 lutego 2017 roku oraz nr 4048/2018
z  dnia  28 lutego 2018  roku)  na  czas  realizacji  projektu  unijnego  pn.  „MÓJ  DOM –  MOJE
MIEJSCE” od dnia 1 lipca 2018 roku do dnia 31 marca 2020 roku.

§ 2
Całkowity limit zatrudnienia po dokonanej zmianie wyniesie:

1) do dnia 31 grudnia 2018 roku – 267,75 etatu  (w tym: 1,5 etatu w związku z realizacją
projektu  pn.  „Aktywność-Kompetencje-Praca”,  2  etaty  w związku z  realizacją  projektu  pn.
„Usługi  społeczne świadczone w społeczności lokalnej na terenie Miasta Płocka” i  1 etat  w
związku z realizacją projektu pn. „MÓJ DOM – MOJE MIEJSCE”),

2) od 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku – 266,25 etatu (w tym: 2 etaty w
związku z realizacją  projektu pn.  „Usługi  społeczne świadczone w społeczności  lokalnej  na
terenie Miasta Płocka” oraz 1 etat  w związku z realizacją projektu pn. „MÓJ DOM – MOJE
MIEJSCE”),

3) od 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 marca 2020 roku – 264,25 (w tym 1 etat w związku z
realizacją projektu pn. „MÓJ DOM – MOJE MIEJSCE”),

4) od 1 kwietnia 2020 roku 263,25 etatu.



§ 3

Określam  źródło  finansowania:  plan  finansowy  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w
Płocku określony w budżecie miasta Płocka.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Płocka.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka

/-/ Andrzej Nowakowski


