ZARZĄDZENIE NR 26/2010
Burmistrza Karczewa
z dnia 25 marca 2010 roku
w sprawie zasad korzystania ze służbowych telefonów komórkowych dyrektorów
placówek oświatowych Gminy Karczew
Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:
§1
Z dniem 1 marca 2010 roku upoważnia się dyrektorów placówek oświatowych Gminy Karczew do
korzystania ze służbowych telefonów komórkowych.
§2
Wykaz osób korzystających ze służbowych telefonów komórkowych stanowi załącznik do
niniejszego zarządzenia.
§3
Ustala się miesięczny limit kwotowy na rozmowy telefoniczne 50,00zł na placówkę, na zakup karty
telefonicznej jako comiesięczne doładowanie.
§4
Telefony komórkowe są własnością szkoły, przedszkola na podstawie podpisanej umowy z firmą
telefoniczną.
§5
Telefony przeznaczone są wyłącznie do załatwiania spraw służbowych.

§6
Burmistrz Karczewa ma prawo cofnąć zgodę lub zmniejszyć limit kwotowy na korzystanie
z telefonu komórkowego.
§7
Upoważnienie do korzystania z telefonu wygasa z chwilą ustania stosunku pracy, utraty stanowiska
lub cofnięcia zgody przez Burmistrza.
§8
W przypadku ustania stosunku pracy lub utratę stanowiska Burmistrz Karczewa może wydać zgodę
na przeprowadzenie cesji numeru telefonu służbowego, na prywatny, na wniosek pracownika.
§9
Wyklucza się możliwość zbycia telefonu.
§ 10
W przypadku kradzieży, zaginięcia, zniszczenia lub uszkodzenia telefonu komórkowego
powiadamia się niezwłocznie Burmistrza Karczewa. W przypadku kradzieży przedstawia się kopię
protokołu zgłoszenia we właściwej komendzie policji bądź oświadczenie z opisem okoliczności
towarzyszących zaginięciu, zniszczeniu lub uszkodzeniu telefonu. Pracownik ponosi koszty utraty
lub zniszczenia telefonu.
§ 11
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Burmistrz może zwolnić pracownika z poniesienia
kosztów utraty telefonu.
§ 12
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2010 roku.

Burmistrz Karczewa
Władysław Dariusz Łokietek

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 26/2010
z dnia 25 marca 2010r.

Wykaz placówek oświatowych i dyrektorów korzystających ze służbowych telefonów
komórkowych:

1. Gminne Przedszkole Nr 1

Anna 0lszewska

728-143-631

2. Zespół Szkół

Ewa Kowalik

784-198-589

3. Szkoła podstawowa Nr 2

Katarzyna Radzik

784-198-598

4. Publiczne Gimnazjum

Ewa Lasocka

666-320-395

5. Szkoła Podstawowa w Glinkach

Marianna Trzaskowska

698-023-419

