
          Projekt Nr 3 
 

UCHWAŁA NR………………. 
 

RADY POWIATU OTWOCKIEGO  
z dnia………………………….. 

 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Mazowieckiego w 2021 r.                                                                             

 
 

Na podstawie art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst 
jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn.zm.) art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia                              
27 sierpnia   2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) 
oraz uchwały Nr 216/XXVIII/20 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 29 grudnia   2020 r. – 
Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2021 rok, z późn. zm. uchwala się, co następuje: 

 
§ 1. 1. Udziela się z budżetu Powiatu Otwockiego pomocy finansowej dla 

Województwa Mazowieckiego w wysokości 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych) z 
przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego Województwa Mazowieckiego w 
zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym 
oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza. 
 

2. Pomoc finansowa, o której mowa w ust. 1, zostanie udzielona w formie dotacji 
celowej ze środków budżetu Powiatu Otwockiego w 2021 r. z rozdz. 75095 § 2710.  
 

3. Dotacja, o której mowa w ust. 2, stanowi wkład własny Powiatu Otwockiego na 
zapewnienie utrzymania technicznego Systemu e-Urząd. 
 
 § 2.  Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz zasady rozliczenia 
dotacji celowej określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Województwem 
Mazowieckim a Powiatem Otwockim. 

 
             § 3.   Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

 
             § 4  Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w 
Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Otwockiego. 

 
  § 5  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
Adwokat Łukasz Banaszek  
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie 

Powiat Otwocki uczestniczył w projekcie zrealizowanym przez 
Województwo Mazowieckie pn. ,,Rozwój elektronicznej administracji w 
samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie 
dwudzielności potencjału województwa" (Projekt EA). 

W skład Systemu e-Urząd wchodzą: 
1) moduł Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD), 
2) moduł Przestrzennej Lokalizacji Pism i Spraw (PLP), 
3) moduł Elektronicznych Opłat i Płatności (EOP), 
4) szyna procesów biznesowych (ESB), 
5) portal Wrota Mazowsza. 
W Starostwie  Powiatowym w Otwocku zostało wdrożone oprogramowanie 

EZD oraz portal Wrota Mazowsza. Rozwój oraz zapewnienie usług utrzymania 
technicznego Systemu e- Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota 
Mazowsza stanowi zadanie własne Województwa Mazowieckiego a jednostki 
samorządu terytorialnego, uczestniczące w realizacji ww. projektu, przekazują 
dotację na rzecz budżetu Województwa Mazowieckiego, stanowiącą równowartość 
kwot wkładu własnego w celu zapewnienia utrzymania technicznego Systemu e-
Urząd. 

Dotacja w wysokości 8.000 zł stanowi wkład własny Powiatu Otwockiego na 
zapewnienie usługi utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym 
oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza, w wysokości do 30% 
rzeczywistych kosztów zadań planowanych do realizacji w 2021 roku. 

 
 
Opracował: 
Skarbnik Powiatu 
Wiesław Miłkowski 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


