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UCHWAŁA NR 520/2020 
ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO 

z dnia 25 lutego 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały 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 opiat za korzystanie z 
usług telefonii komórkowej wraz z Internetem przez jednostki organizacyjne powiatu 
wrzesińskiego 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2019, poz. 511 z późn. zm.), uchwala się, co następuje: 

§ 1 W uchwale nr 119/2019 Zarządu Powiatu Wrzesirlskiego z dnia 12 marca 2019 r. zmienionej 
uchwałą nr 283/2019 z dnia 29 lipca 2019 r. zmienionej uchwałą nr 346/2019 z dnia 
17 września 2019 r. zmienionej uchwałą nr 435/2019 z dnia 26 listopada 2019 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 opiat za korzystanie z usług telefonii komórkowej 
wraz z Internetem przez jednostki organizacyjne powiatu wprowadza się następujące 
zmiany: 

1) Załącznik nr 1 otrzymuje bizinienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały; 

2) Załącznik nr 2 otrzymuje bimlienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały; 

3) Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

STAROSTA 

DnzyJ niew5cz 



ZARZĄD POWIATU 

WRZESIŃSKSEGO 

Uzasadnienie do 
UCIIWALY NR 520/2020 

ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃ SKIEGO 
z dnia 25 lutego 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały 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 wraz z Internetem przez jednostki organizacyjne powiatu 
wrzesińskiego 

Dnia 17 grudnia 2019 r. Rada Powiatu Wrzesińskiego podjęła uchwałę nr 95/VI/2019 w sprawie 
wyodrębnienia Środowiskowego Domu Samopomocy „Na Skarpie" w Gozdowie ze struktur 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni oraz utworzenia odrębnej jednostki 
organizacyjnej pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy „Na Skarpie" w Gozdowie 
i nadania Statutu oraz uchwałę nr 96/XV/2019 w sprawie wyodrębnienia Środowiskowego Domu 
Samopomocy „Jutrzenka" w Pietrzykowie ze struktur Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
we Wrześni oraz utworzenia odrębnej jednostki organizacyjnej pod nazwą Środowiskowy Dom 
Samopomocy „Jutrzenka" w Pietrzykowie i nadania Statutu, dlatego w ww uchwale . należy 
wprowadzić następujące zmiany: 
- w załączniku nr 1, załączniku nr 2 i załączniku nr 3 wyodrębnić w osobnych wierszach 
Środowiskowy Dom Samopomocy „Na Skarpie" w Gozdowie i Środowiskowy Dom 
Samopomocy „Jutrzenka" w Pietrzykowie; 
- w poz. nr 16 w załączniku nr 1 i w załączniku nr 2 zmienić użytkownika numeru 500 535 722 
z Małgorzata Nawrocka — koordynator na Natalia Czopek — Koordynator; 
- w poz. nr 20 w załączniku nr 1 i w załączniku nr 2 zmienić użytkownika numeru 500 191 029 
z Lidia Karwacka — pracownik socjalny na Anna Balcer — pracownik socjalny; 
- w załączniku nr 1 w poz. nr 21 zwiększyć limit z dotychczasowych 15,00 zł na 20,00 zł. 
Zwiększenie wynika z faktu iż dotychczasowy limit jest niewystarczający i część służbowych 
połączeń telefonicznych wykonywana jest z prywatnych telefonów komórkowych. 
- w poz. nr 27 w załączniku nr 1 i w załączniku nr 2 dodać nowego użytkownika z numerem 
513 215 792 — Karolina Puzdrakiewicz — pracownik biurowy (przyznano miesięczny limit 
kwotowy na korzystanie z telefonii komórkowej w wysokości 15,00 zł). 

Mając na uwadze powyższe fakty, podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione. 

STAROSTA 
f . . 

b łonizy, Jaślijewcz 
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