
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., Uchwałą Nr XL – 

465/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r. oraz Uchwałą Nr IV-28/2015 Rady Powiatu 

Wołomińskiego z dnia 19 lutego 2015 r. 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 -  34.272,24 zł” 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

 

W związku  z realizacją w partnerstwie z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego 

projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego 

wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” (EA), pojawiła się 

możliwość zakupu dodatkowego sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu,  

a potrzebnego do wyposażenia stanowisk pracy, na których wdrożone będą systemy 

dziedzinowe. Ponieważ sprzęt kupowany jest w ramach przetargu ogłoszonego przez Urząd 

Marszałkowski oraz jego zakup w 85 % finansowany jest ze środków unijnych, Powiat 

Wołomiński wyraził zainteresowanie zakupem 10 zestawów komputerowych oraz  

2 skanerów. Udział finansowy Powiatu Wołomińskiego to 10.456,72 zł i o taką kwotę 

zwiększy się wkład własny Powiatu Wołomińskiego w Projekcie EA. Łączna wartość wkładu 

własnego wzrośnie do kwoty 34.272,24 zł w 2015r. 


