
Uchwała nr ………. 

Rady Powiatu Wołomińskiego 

z dnia .… ………….. 2015 r. 

 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI-238/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 

maja 2009 r. 

 

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

(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co 

następuje: 

 

§ 1 

 

W uchwale Nr XXXI-238/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 maja 2009 r. w 

sprawie przystąpienia Powiatu Wołomińskiego do projektu kluczowego realizowanego 

przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach RPO WM 2007-2013 pn.: 

„Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego 

wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” zmienioną Uchwałą 

Nr XVII-163/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 24 kwietnia 2012 r., Uchwałą Nr 

XXVI-279/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 lutego 2013 r. oraz Uchwałą Nr 

XL – 465/2014 z dnia 24 kwietnia 2014r. wprowadza się następującą zmianę: 

 

§ 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. Wyraża się zgodę na wpłatę zaliczki przez Powiat Wołomiński na rzecz budżetu 

Samorządu Województwa Mazowieckiego kwot stanowiących jego wkład własny w 

Projekcie EA w następujących transzach: 

1. w roku 2011 -   6.332,60 zł 

2. w roku 2012 -      306,92 zł 

3. w roku 2013 -   4.137,67 zł 

4. w roku 2014 -          0,00 zł 

5. w roku 2015 -  23.815,52 zł” 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 

 

Uchwałą Nr XXXI-238/09 Powiat Wołomiński przystąpił do projektu kluczowego 

realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach RPO WM 2007-

2013 pn.: „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego 

wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” a następnie dnia 29 

maja 2009r. zawarto umowę nr 250/09 z Województwem Mazowieckim w sprawie 

partnerskiej współpracy przy realizacji projektu.  

Projekt ten  ma na celu: 

- zapewnienie obywatelom łatwiejszego dostępu do danych przestrzennych  zawartych w 

zbiorach publicznych i innych zbiorach prowadzonych przez administrację publiczną m.in. do 

rejestrów ewidencji gruntów i budynków, mapy zasadniczej, geodezyjnej sieci uzbrojenia 

terenu, rejestru cen i wartości nieruchomości, ortofotomapy, map topograficznych, planów 

zagospodarowania przestrzennego;  

- świadczenie przez administrację publiczną usług drogą elektroniczną w tym elektroniczną 

obsługę obywateli oraz elektroniczny obieg dokumentów, który będzie wspomagał 

działalność powiatu w szczególności w zakresie: zarządzania informacją o powiecie i jego 

promocji, elektronicznej obsługi prac rady powiatu, obsługi zamówień publicznych, 

konsultacji społecznych i ewidencji nieruchomości stanowiących powiatowy zasób 

nieruchomości; 

- wdrożenie wzajemnej wymiany i integracji danych między gminami, powiatami                            

i samorządowymi jednostkami organizacyjnymi na poziomie województwa mazowieckiego; 

- ujednolicenie i zwiększenie standaryzacji rozwiązań eAdministracji w województwie 

mazowieckim; 

- zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów informacyjnych administracji publicznej; 

- usprawnienie zarządzania przestrzenią geograficzną, w tym środowiskiem przyrodniczym. 

 Zgodnie z założeniami projekt ma być finansowany w następujący sposób: 

 85% kosztów kwalifikowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

 15% kosztów kwalifikowanych jako wkład partnerów (beneficjentów) projektu. 

 

 Projekt ma istotne znaczenie dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz wypracowania 

regionalnego modelu elektronicznej administracji w województwie mazowieckim. 

 

W uchwale Nr XXXI-238/09 z dnia 27 maja 2009 r. wyrażono zgodę, iż wkład własny 

powiatu wołomińskiego będzie przekazany w następujących szacunkowych transzach: 

6. w roku 2010 – 11.430 zł 

7. w roku 2011 – 8.730 zł 

8. w roku 2012 – 5.820 zł 

 



Powyższe kwoty stanowiły wartości szacunkowe. Zgodnie z umową nr 250/09 ostateczna 

wysokość wkładu własnego Powiatu Wołomińskiego w poszczególnych latach trwania 

Projektu EA miała zostać określona w umowie o dotacje. Ponieważ w 2010 roku 

przedmiotowa umowa nie została podpisana ze strony Marszałka Województwa, w 2011 roku 

kwoty te nieznacznie uległy zmianie.  

Dnia 31 stycznia 2011 r. podjęto Uchwałę Nr III-25/2011 w sprawie zmiany Uchwały nr 

XXXI-238/09, w której określono następujące kwoty: 

1. w roku 2011 – 18.382 zł 

2. w roku 2012 – 7.598  zł 

 

W związku z faktem, iż projekt jest wieloletnim procesem złożonym angażującym wiele 

instytucji, osób, procedur i procesów oraz nie wykorzystaniem wyżej wymienionych kwot, 

płatności zostały rozdysponowane na kolejny rok.  

Dnia 24 kwietnia 2012 r. podjęto Uchwałę Nr XVII-163/2012 w sprawie zmiany Uchwały nr 

XXXI-239/09 w której określono następujące kwoty: 

1. w roku 2011 – 6.332,60 zł 

2. w roku 2012 – 8.007,40 zł 

3. w roku 2013 – 11.640 zł 

Z powodów przedłużającego się procesu realizacji zadania, a w związku z tym nie 

wykorzystaniem zgodnie z założeniami wyżej wymienionych kwot Marszałek Województwa 

Mazowieckiego określił wysokość wkładu własnego dla powiatu wołomińskiego na kolejne 

lata następująco: 

1. w roku 2012 – 306,92 zł 

2. w roku 2013 – 4.137,67 zł. 

3. w roku 2014 – 15.202,81 zł” 

W tym celu przekazano do akceptacji aneks nr 3 do umowy nr 248/09 z dnia 29.05.2009 r. w 

sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu: „Rozwój elektronicznej 

administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie 

dwudzielności potencjału województwa” 

 

W związku ze zmianą terminu zakończenia realizacji projektu, zmianie uległo również 

finansowanie projektu. Marszałek Województwa Mazowieckiego przekazał kolejny aneks do 

umowy nr 248/09 z dnia 07.09.2009 roku ustalający m.in. termin zakończenia realizacji 

projektu na czerwiec 2015 roku oraz w związku z realizacją prac w 2014 roku bez 

zaangażowania środków powiatu, ustalający wysokość wkładu finansowego powiatu 

wołomińskiego w następujący sposób:  

1. w roku 2011 – 6.332,60 zł 

2. w roku 2012 – 306,92 zł 



3. w roku 2013 – 4.137,67 zł. 

4. w roku 2014 – 0,00 zł 

5. w roku 2015 - 15.202,81 zł” 

 

Mając na uwadze konieczność doposażenia partnerów projektu w sprzęt informatyczny 

niezbędny do pracy w EZD oraz ciągle trwające prace nad systemami dziedzinowymi zmianie 

uległo finansowanie projektu w 2015r. W dniu 26 stycznia 2015 roku Marszałek 

Województwa Mazowieckiego przekazał kolejny aneks do umowy nr 248/09 z dnia 

07.09.2009r. zmieniający m.in. wartość wkładu finansowego powiatu wołomińskiego na 2015 

rok na kwotę 23.815,52 zł.  

 

W celu kontynuacji realizacji projektu Rada Powiatu jest właściwa do dokonania zmian w 

uchwale. 

 


