
Uchwała nr ………. 

Rady Powiatu Wołomińskiego 

z dnia .… ………….. 2015 r. 

 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI-239/09 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-239/09 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.: 

„Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez 

budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez 

stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu” zmienioną Uchwałą Nr XVII-

164/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 24 kwietnia 2012 r., Uchwałą Nr XXVI-

280/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 lutego 2013 r. oraz Uchwałą Nr XL – 

466/2014 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 BW w następujących transzach: 

1. w roku 2011 –   13.218,78 zł 

2. w roku 2012 –   61.943,81 zł 

3. w roku 2013 – 343.320,87 zł 

4. w roku 2014 –     3.098,86 zł 

5. w roku 2015 –   45.812,23 zł” 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

Uchwałą Nr XXXI-239/09 Powiat Wołomiński przystąpił do projektu kluczowego 

realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach RPO WM 2007-

2013 pn.: „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez 

budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie 

zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu” a następnie dnia 29 maja 2009r. zawarto umowę 

nr 249/09 z Województwem Mazowieckim w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji 

projektu.  

 

W uchwale Nr XXXI-239/09 z dnia 27 maja 2009 r. wyrażono zgodę, iż wkład własny 

powiatu wołomińskiego będzie przekazany w następujących szacunkowych transzach: 

6. w roku 2010 – 173.631 zł 

7. w roku 2011 – 211.704 zł 

8. w roku 2012 – 153.450 zł 

 

Powyższe kwoty stanowiły wartości szacunkowe. Zgodnie z umową nr 249/09 ostateczna 

wysokość wkładu własnego Powiatu Wołomińskiego w poszczególnych latach trwania 

Projektu BW 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-26/2011 w sprawie zmiany Uchwały nr 

XXXI-239/09 w której określono następujące kwoty: 

 

1. w roku 2011 – 129.765 zł 

2. w roku 2012 – 409.020 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-164/2012 w sprawie zmiany Uchwały nr 

XXXI-239/09 w której określono następujące kwoty: 

 

1. w roku 2011 – 13.218,78 zł 

2. w roku 2012 - 113.256,87 zł 

3. w roku 2013 – 412.309,35 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 – 61.943,81 zł 

2. w roku 2013 – 248.432,24 zł. 

3. w roku 2014 – 215.190,17 zł” 

 

W tym celu przekazano do akceptacji aneks nr 3 do umowy nr 249/09 z dnia 29.05.2009 r. w 

sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu: „Przyspieszenie wzrostu 

konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa 

informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz 

wiedzy o Mazowszu”  

 

W związku ze zmianą finansowania w 2013 roku, w 2014 roku ponownie uległa zmianie 

konstrukcja finansowa projektu określając wkład Powiatu Wołomińskiego w następujący 

sposób: 

1. w roku 2011 – 13.218,78 zł 

2. w roku 2012 – 61.943,81 zł 

3. w roku 2013 – 343.320,87 zł 

4. w roku 2014 – 4.737,31 zł 

5. w roku 2015 – 8.847,27 zł” 

 

Kolejna zmiana finansowania projektu spowodowała zwiększenie wkładu własnego Powiatu 

Wołomińskiego do kwoty 45.812,23 zł w 2015 roku. 

 

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

  

 

 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. 

  

 Powyższy projekt ma istotne znaczenie dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz 

wypracowania regionalnego modelu elektronicznej administracji w województwie 

mazowieckim. 

 

 


