
UCHWAŁA NR XXIX/182/2021 

RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO 

z dnia 29 kwietnia 2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Nowodworskiego nr X/63/2015 z dnia 

15 października 2015 r w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu 

Nowodworskiego w charakterze Partnera do uczestnictwa w projekcie: „Regionalne 

partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego 

w zakresie e-administracji i geoinformacji” w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 

Na podstawie art. 12 pkt 11 z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst 

jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 920) w związku z art.28a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. 

o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295, poz. 2020 oraz z 2020 r. 

poz. 1378 i poz. 2327) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr X/63/2015 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 15 października 

2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Nowodworskiego w charakterze 

Partnera do uczestnictwa w projekcie: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla 

aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 

- 2020 § 2 otrzymuje brzmienie: „Powiat Nowodworski zobowiązuje się do zabezpieczenia 

środków finansowych na pokrycie wkładu własnego na realizację projektu w następujących 

szacunkowych transzach: 

1) w roku 2016 – 0,00 zł; 

2) w roku 2017 – 46 643,35 zł; 

3) w roku 2018 – 95 073,16 zł; 

4) w roku 2019 - 125 222,10zł; 

5) w roku 2020 – 7 109,98 zł; 

6) w roku 2021 – 4 234,94 zł; 

7) w roku 2022 – 16 299,81zł.” 



§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Powiatu 

/-/ Zdzisław Szmytkowski 

  



UZASADNIENIE 

Na mocy uchwały Nr X/63/2015 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 15 października 

2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Nowodworskiego w charakterze 

Partnera do uczestnictwa w projekcie: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla 

aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 

- 2020 Województwo Mazowieckie i Powiat Nowodworski wspólnie realizują projekt. Z uwagi 

na zmieniające się warunki na rynku dostaw i usług technologii informatycznych oraz wzrost 

kosztów opracowania i wdrożenia Systemów Dziedzinowych w ramach projektu ASI, wkłady 

własne Partnerów projektu zostały skalkulowane do aktualnych cen rynkowych, 

umożliwiających wdrożenie zadeklarowanych Systemów i cyfryzacji danych przestrzennych. 

W związku z powyższym niezbędne jest wprowadzenie zmian w uchwale oraz umowach 

partnerskich. 

Przewodniczący Rady Powiatu 

/-/ Zdzisław Szmytkowski 


