ZARZĄDZENIE NR 30/2017
STAROSTY WRZESIŃSKIEGO
z dnia 24 listopada 2017 r.

w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wysokości limitów kwotowych na korzystanie
z usług telefonii komórkowej i dostępu do Internetu w telefonach komórkowych
w Starostwie Powiatowym we Wrześni
Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) oraz na podstawie uchwały Zarządu Powiatu Wrzesińskiego nr
548/2017 z dnia 24 stycznia 2017 r. zmienionej uchwałą nr 571/2017 z dnia
14 marca 2017 r. zmienionej uchwałą nr 657/2017 z dnia 6 lipca 2017 r. zmienionej uchwałą
nr 731/2017 z dnia 18 września 2017 r. zmienionej uchwała nr 803/2017 z dnia 21 listopada 2017
r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych limitów kwotowych na korzystanie z usług
telefonii komórkowej, dostępu do Internetu w telefonach komórkowych i Internetu mobilnego
oraz ustalenia zasad rozliczania opłat za korzystanie z usług telefonii komórkowej przez
jednostki organizacyjne powiatu wrzesińskiego zarządza się, co następuje:
§1 W zarządzeniu nr 3/2017 Starosty Wrzesińskiego z dnia 2 lutego 2017 r. zmienionym
zarządzeniem nr 18/2017 Starosty Wrzesińskiego z dnia 27 lipca 2017 r. zmienionym
zarządzeniem nr 24/2017 Starosty Wrzesińskiego z dnia 18 września 2017 r. w sprawie
wysokości limitów kwotowych na korzystanie z usług telefonii komórkowej i dostępu
do Internetu w telefonach komórkowych w Starostwie Powiatowym we Wrześni wprowadza się
następujące zmiany:
1) §1 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się wysokość miesięcznych limitów kwotowych brutto za usługi telefonii komórkowej
dla pracowników starostwa oraz dostępu do Internetu na wybranych numerach telefonów
komórkowych, zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.”
2) §2 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się dostęp do Internetu mobilnego na wybranych numerach telefonów, zgodnie
z tabelą stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.”
3) §3 otrzymuje brzmienie:
„Rozliczanie ustalonych limitów kwotowych odbywać się będzie w okresach miesięcznych
i realizowane będzie przez Referat Gospodarczy Wydziału Organizacyjnego.”
4) §4 otrzymuje brzmienie:
„1. W przypadku przekroczenia wysokości ustalonego w § 1 limitu kwotowego, korzystający
z telefonów komórkowych zobowiązani są do pokrycia różnicy ponad ustalony limit, poprzez
wpłatę na rachunek bankowy lub do kasy starostwa.
2. Osoba, która przekroczyła limit określony w § 1 może w uzasadnionych przypadkach,
w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o rozliczeniu opłat, zwrócić
się do Starosty o uznanie przekroczenia i zwolnienie z dokonania wpłaty przekroczenia.”

5) §5 otrzymuje brzmienie:
„Użytkownik, który przewiduje konieczność korzystania z usług telefonicznych ponad ustalony
limit, może zwrócić się do Starosty Wrzesińskiego, za pośrednictwem Referatu
Gospodarczego, z wnioskiem o jego jednorazowe podwyższenie. Zgodę na podwyższenie
limitu użytkownik winien uzyskać przed planowanym zwiększonym wykorzystaniem usług
telefonicznych.”
6) §6 otrzymuje brzmienie:
„Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Gospodarczego Wydziału
Organizacyjnego.”
§2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

