
Projekt  

 UCHWAŁA NR …………/20.. 

RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO 

z dnia …………/20.. 

 

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Powiat Wołomiński do 

projektu konkursowego realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 

2014-2020 pn.:  „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji 

społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”, zwanego 

projektem ASI.  

 

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co 

następuje: 

§ 1 

1. Wyraża się zgodę na przystąpienie i realizację przez Powiat Wołomiński projektu 

konkursowego realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pn.:  

„Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa 

informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”, zwanego dalej Projektem 

ASI.  

2. Projekt realizowany będzie w ramach projektu konkursowego Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 . 

3. Projekt realizowany będzie w partnerstwie zawiązanym na podstawie umowy nr 

209/GW/GW-7/15/ASI w sprawie partnerskiej współpracy zawartej pomiędzy 

Województwem Mazowieckim, pełniącym funkcję Partnera Wiodącego Projektu a 

Powiatem Wołomińskim, która zostanie podpisana po podjęciu niniejszej uchwały. 

4. Projekt realizowany będzie w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2020 roku. 

5. Szacunkowy całkowity koszt realizacji Projektu ASI wynosi 98 262 303,00 zł, przy czym 

minimalny wkład własny wynosić będzie 20% tj. 19 652 461,00 zł, przy założeniu 

następującego podziału wkładu własnego: 

1) 5 082 461,00 zł – wkład własny Województwa Mazowieckiego 

2) 15 570 000,00 zł – wkład własny powiatów i gmin biorących udział w projekcie, w 

tym 292 493,27 zł – wkład własny Powiatu Wołomińskiego. 

 

§ 2 

1. Wyraża się zgodę na wpłatę zaliczki przez Powiat Wołomiński na rzecz budżetu 

Samorządu Województwa Mazowieckiego kwot stanowiących jego wkład własny w 

Projekcie ASI w następujących transzach: 

1) w roku 2016 – 58 498,67 zł; 

2) w roku 2017  - 116 997,30 zł; 

3) w roku 2018 – 116 997,30 zł. 

2. Ostateczna wysokość wkładu własnego Powiatu Wołomińskiego w poszczególnych latach 

trwania Projektu ASI zostanie określona po wydaniu decyzji o dofinansowaniu Projektu 

ASI. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



UZASADNIENIE 

 

Projekt „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji 

społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”, zwany 

„Projektem ASI” będzie wykorzystywać rezultaty projektów „Przyspieszenie wzrostu 

konkurencyjności Województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa 

informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz 

wiedzy o Mazowszu” (Projekt BW) oraz „Rozwój elektronicznej administracji w 

samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności 

potencjału województwa” (Projekt EA) zrealizowanych przez Województwo Mazowieckie 

przy współudziale samorządów gmin i powiatów województwa mazowieckiego w latach 

2008-2015 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 

2007-2013 w Priorytecie I. – Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i 

przedsiębiorczości na Mazowszu oraz w Priorytecie II. – Przyspieszenie e-rozwoju 

Mazowsza. 

 

Zadania przewidziane do realizacji w ramach projektu ASI: 

1. Utworzenie i wdrożenie usług, o których mowa w ustawie o infrastrukturze informacji 

przestrzennej, w tym stworzenie systemu teleinformatycznego do zasilania baz danych 

Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej oraz systemu map topograficznych, 

2. Utworzenie i wdrożenie nowych e-usług w jednostkach samorządu terytorialnego 

województwa mazowieckiego, obejmujące rozbudowę systemu e-Urząd o nowe 

funkcjonalności, wdrożenie nowych aplikacji zastępujących dotychczasowe 

rozwiązania, integracje z innymi systemami, budowę nowych i wdrożenie 

utworzonych systemów dziedzinowych w celu zwiększenia liczby udostępnionych 

usług świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego drogą elektroniczną na 

poziomie 3 (wymiana informacji on-line) oraz usprawnienie pracy w jednostkach 

samorządu terytorialnego. 

3. Stworzenie zaplecza informatycznego dla gmin i powiatów w zakresie e-usług oraz 

systemów informatycznych utworzonych w ramach projektu w poszczególnych 

jednostkach samorządu terytorialnego – zakup sprzętu komputerowego oraz 

oprogramowani systemowych niezbędnych do prawidłowego działania rozwijanych i 

tworzonych modułów systemów e-Urząd. 

4. Cyfryzacja baz danych wchodzących w skład państwowego zasobu geodezyjnego i 

kartograficznego, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,  ewidencji gruntów i 

budynków oraz innych danych o charakterze przestrzennym. 

5. Wsparcie techniczne gmin i powiatów województwa mazowieckiego w zakresie 

realizacji i wdrożeń usług elektronicznej administracji i geoinformacji, jako element 

towarzyszący działaniom wykonania i wdrożenia nowych systemów informatycznych, 

ich rozwoju o nowe funkcjonalności oraz opracowania i wdrożenia nowych usług 

świadczonych drogą elektroniczną. 

6. Wdrożenie rozwiązań Projektów EA i BW w jednostkach samorządu terytorialnego, 

które nie były Partnerami w zadaniach realizowanych w ramach RPO WM 2007-2013. 

 


