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ZARZĄDU POWIATU KOLSKIEGO

z dnia ..iU...sierpnia 2019r.

w sprawie określenia zasad użyczenia radnym Rady Powiatu Kolskie o
tabletów do użytku służbowego.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie po
OZ.U. z 2019 poz. 511), uchwala się, co następuje:

§ 1

Ustala się zasady użytkowania tabletów służbowych stanowiących własność Powi tu Kolskiego-
Starostwa Powiatowego w Kole oraz zasady przekazania ich w użyczenie.

§2
lablety służbowe użyczane są radnym Powiatu Kolskiego, w celu zapewnieni dostępu do
dokumentów związanych ze sprawowaniem mandatu radnego, pracami Rady Powi tu Kolskiego i
jej komisji w szczególności poprzez sieć Internet.

§3
1. lablety przyznawane są radnym na czas sprawowania mandatu radnego.
2. Przekazanie radnemu tabletu następuje na podstawie umowy użyczenia, któr

załącznik nr 1 i protokołu przekazania wg wzoru stanowiącego załącznik nr
Uchwały.

§4
1. lablet przyznaje się radnemu z obowiązkiem zwrotu.
2. Zwrot tabletu następuje z dniem wygaśnięcia mandatu radnego lub

. wzór stanowi
do niniejszej

umowy
użyczenia.

3. Przyjęcia zwracanego tabletu dokonuje się w formie protokołu zdawczo-odbior zego, którego
wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§5
Obsługę merytoryczną, związaną z przekazaniem i obsługą tabletu
Organizacyjny.

§6
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.

§7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Kolskiego:

1. Starosta - Robert Kropidłowski

2. Wicestarosta - Sylwester Chęciński

3. Członek Zarządu - Waldemar Banasiak

4. Członek Zarządu - Zbigniew Szarecki

5. Członek Zarządu - Henryk Tomczak

Wydział



Uzasadnienie

do Uchwały nr "Q~~. S ...4l.,!?I .. ~.{9.... ,.

Zarządu Powiatu Kolskiego

z dnia. 21.. sierpnia 2019r,

Nieodpłatne przekazanie tabletów na użytek radnych Powiatu Kolski go pozwoli na

dostarczenie materiałów (tj. projektów uchwał, różne informacje) w for ie plików na

elektroniczną pocztę oraz zapewni szybszy przepływ informacji. Inwestyc a ta usprawni

pracę radnych podczas sesji i komisji oraz umożliwi zdalny dostęp do doku entów. Tablety

przysługiwałyby radnym na czas pełnienia funkcji radnego. Zakup t bletów został

przegłosowany przez radnych Powiatu KOlskiego na VII sesji w dniu 28 marc 2019r.


	Page 1
	Titles
	·. 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4
	Image 5
	Image 6


	Page 2
	Images
	Image 1



