
Zarządzenie Nr 42/2007

Starosty Pułtuskiego

z dnia 5 września 2007 r.

w  sprawie:  ustalenia  zasad  korzystania  ze  służbowego  samochodu  osobowego  

w Starostwie Powiatowym w Pułtusku

Na  podstawie  art.  34  ust.  1  ustawy  z  dnia  5  czerwca  1998  r.  o  samorządzie

powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm..) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ustalam dla  pracowników Starostwa Powiatowego  w Pułtusku zasady korzystania ze

służbowego  samochodu  osobowego  marki  CITROEN C5  o  numerze  rejestracyjnym

WPU 77 CV.

§ 2.

Osobami podejmującymi decyzję w sprawie korzystania z samochodu służbowego są:

Starosta Pułtuski, Wicestarosta, Sekretarz Powiatu oraz Dyrektor Wydziału Organizacji 

i Nadzoru.

 

§ 3.

1.  Z  samochodu  korzystają,  wyłącznie  w  celu  realizacji  obowiązków  służbowych

wynikających z pełnionych funkcji lub zajmowanych stanowisk, następujące osoby:

a) Starosta Pułtuski,

b) Wicestarosta,

c) Sekretarz Powiatu,

d) Skarbnik Powiatu,

e) radni Rady Powiatu w Pułtusku,

f) pracownicy starostwa,

g) kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu. 

2.  Osoby uprawnione do korzystania z samochodu zobligowane są do kierowania się

zasadą celowości i oszczędności.



3.  W  celu  racjonalnego  wykorzystania  samochodu,  przejazd  samochodem  powinien

odbywać się najkrótszą drogą. 

§ 4.

Osoby korzystające z samochodu podpisują kartę drogową, potwierdzając w ten sposób

wykonanie  zamówienia.  Osoby  składające  podpis  obowiązane  są  skontrolować

rzetelność zapisów w karcie drogowej. 

§ 5.

Zgody Starosty Pułtuskiego wymaga:

a) wyjazd samochodem poza teren Powiatu Pułtuskiego,

b) korzystanie z samochodu poza obowiązującym czasem pracy.

§ 6.

Miejscem nocnego postoju samochodu jest wyłącznie odpowiednio zabezpieczony przed

kradzieżą garaż lub parking strzeżony.

§ 7.

1.  Naruszenie  zasad  określonych  zarządzeniem  stanowi  naruszenie  podstawowych

obowiązków pracowniczych.

2. Tryb ubiegania się o korzystanie z samochodu określa załącznik nr 1 do niniejszego

zarządzenia.

3.Tryb  ubiegania  się  o  korzystanie  z  samochodu  nie  dotyczy  Starosty  Pułtuskiego,

Wicestarosty,  Sekretarza  Powiatu,  Skarbnika  Powiatu  oraz  radnych  Rady  Powiatu  

w Pułtusku. 

§ 8.

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Organizacji i Nadzoru. 

§ 9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Tadeusz Nalewajk

STAROSTA


