
  Projekt 

UCHWAŁA NR ………/2018 

RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO 

z dnia …..……2018 r. 

 

zmieniająca Uchwałę Nr XII-127/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia  

22 października 2015 r. 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 2018 r. poz. 995, z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

W Uchwale Nr XII-127/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 22 października 2015 r.  

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 (z późn. 

zm.), w § 2 zmienia się ust. 1, który otrzymuje brzmienie: 

„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 – 0,00 zł 

2) w roku 2017 – 0,00 zł 

3) w roku 2018 – 67 232,83 zł 

4) w roku 2019 – 222 992,17 zł” 

 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



UZASADNIENIE 

 

Uchwałą Nr XII-127/2015 z dnia 22 października 2015r. Rada Powiatu Wołomińskiego 

wyraziła 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, 

określając w uchwale wysokość przeznaczonych na ten cel środków budżetowych 

stanowiących wkład własny Powiatu. Następnie zawarto umowę nr 209/GW/GW-7/15/ASI  

z dnia 23.10.2018r.  

Uchwała została zmieniona uchwałami XXXV – 328/2017 z 26.04.2017 r. oraz XLVI – 

522/2018 z dnia 22.03.2018 r.  

Na podstawie umowy nr 186/CG/CG-IV/D/18/ASI o udzielenie dotacji w roku 2018 

dofinansowującej realizacje projektu ASI Powiat Wołomiński przekazał 282 741 zł. Na 

podstawie zaakceptowanego Aneksu nr 1 do umowy o udzielenie dotacji na 2018 r. 

Marszałek Województwa Mazowieckiego dokona zwrotu niewykorzystanej części dotacji 

przekazanej na 2018 r. w wysokości 215 508,17 zł, wykorzystując 67 232,83 zł.  

Marszałek Województwa Mazowieckiego przekazał projekt Aneksu nr 5 do umowy nr 

209/GW/GW-7/15/ASI z dnia 23.10.2018r. na zmianę transz wkładu własnego Powiatu 

Wołomińskiego realizującego projekt uwzględniający zmiany w rozkładzie transz wkładu 

własnego. 

  

 

 

 


