
PROJEKT 

UCHWAŁA Nr /18 
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki 

z dnia 26 kwietnia 2018 roku 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Mazowieckiego z siedzibą w 
Warszawie na dofinansowanie realizacji Projektu „Regionalne partnerstwo 
samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie 
e-administracji i geoinformacji". 

Na podstawie art.lO ust.2 i art. 18 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 
samorządzie gmirmym (Dz. U . z 2017 r., poz. 1875 ze zmianami) oraz art. 216 ust.2 pkt.5 i 
art. 220 ust.l i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz .U. z 2017 r. 
poz. 2077 ze zmianami) - uchwala się, co następuje: 

§ 1 
Udziela się z budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki pomocy finansowej dla Województwa 
Mazowieckiego z siedzibą w Warszawie na dofinansowanie realizacji projektu „Regionalne 
partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w 
zakresie e-administracji i geoinformacji ". 

§ 2 
Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze 
środków budżetu gminy na 2018 rok, w wysokości 24 132,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery 
tysiące sto trzydzieści dwa złote). 

§ 3 
Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady, rozliczenia 
środków określone zostaną w umowie pomiędzy Województwem Mazowieckim z siedzibą w 
Warszawie a Gminą Mińsk Mazowiecki . 

§4 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 5 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



UZASADNIENIE 

do uchwały Nr /18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia kwietnia 2018 roku w 
sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Mazowieckiego z siedzibą w 
Warszawie na dofinansowanie realizacji Projektu „Regionalne partnerstwo 
samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie 
e-administracji i geoinformacji". 

W roku 2015, Gmina Mińsk Mazowiecki jako jedna ze 188 gmin, przystąpiła do partnerskiej 
współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego przy realizacji projektu pn. 
„Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa 
informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji", zwanego Projektem A S I " . 

W ramach projektu A S I zrealizowane zostaną zadania mające, na celu w szczególności: 
1/ stworzenie systemu informatycznego do zasilania baz danych Mazowieckiego Systemu 
Informacji Przestrzennej oraz systemu map topograficznych; 
21 utworzenie i wdrożenie nowych e-usług w JST, obejmujące rozbudowę systemu e-Urząd o 
nowe funkcjonalności; 
3/ stworzenie zaplecza informatycznego w zakresie e-usług (zakup sprzętu komputerowego 
oraz oprogramowani systemowych); 
4/ cyfryzację baz danych wchodzących w skład państwowego zasobu geodezyjnego; 
5/ wsparcie techniczne w zakresie realizacji i wdrożeń usług elektronicznej administracji i 
geoinformacji. 

Szacunkowy całkowity koszt realizacji projektu wynosi 98 262 303,00 zł, z tego zakłada się 
wkład własny w wysokości 20 % kosztów kwalifikowanych, według następującego podziału: 
1/ wkład własny Województwa Mazowieckiego - 4 942 525,00 zł, 
21 wkład własny powiatów i gmin biorących udział w projekcie - 14 709 928,12 zł , w tym 
wkład własny Gminy Mińsk Mazowiecki - 25 329,48 zł. 

Na rok 2018, wkład własny naszej Gminy wynosi 24 132,00 zł. 
Środki finansowe na ten cel zostały zarezerwowane w budżecie gminy na 2018 rok, w dziale 
710 rozdział 71095. 

Zgodnie z treścią art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych , z 
budżetu może być udzielona pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu 
terytorialnego, w formie dotacji celowej. W związku z tym konieczne jest podjęcie odrębnej 
uchwały w sprawie udzielenia pomocy oraz upoważnienia Wójta Gminy do podpisania 
stosownej umowy w tym zakresie. 


