
Uchwała nr 193/XXX/09
uchwała w sprawie przystąpienia Powiatu Otwockiego do projektów kluczowych realizowanych przez
Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego 2007-2013 pn.: l) „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego,
przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie
zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”, 2) „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach
województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województw”.

UCHWAŁA NR 193/XXX/09
RADY POWIATU W OTWOCKU

z dnia 28 kwietnia 2009 r.

w sprawie  przystąpienia  Powiatu Otwockiego  do  projektów kluczowych realizowanych  przez  Samorząd
Województwa  Mazowieckiego  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa
Mazowieckiego 2007-2013 pn.:
l) „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa
informacyjnego  i  gospodarki  opartej  na  wiedzy  poprzez  stworzenie  zintegrowanych  baz  wiedzy  o
Mazowszu”,
2)  „Rozwój  elektronicznej  administracji  w  samorządach  województwa  mazowieckiego  wspomagającej
niwelowanie dwudzielności potencjału województw”.

Na podstawie art. 12 pkt 4 i  11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst
jedn. Dz. U. z 200l r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Rada  Powiatu  w  Otwocku  akceptuje  uczestnictwo  Powiatu  Otwockiego,  na  zasadach  partnerstwa,  w
projektach kluczowych realizowanych przez  Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach RPO WM
2007-2013 pn.:
1)  „Przyspieszenie  wzrostu  konkurencyjności  województwa  mazowieckiego,  przez  budowanie
społeczeństwa  informacyjnego i  gospodarki  opartej  na  wiedzy poprzez  stworzenie  zintegrowanych baz
wiedzy o Mazowszu" zwanym dalej „Projektem Bazy Wiedzy”,
2)  „Rozwój  elektronicznej  administracji  w  samorządach  województwa  mazowieckiego  wspomagającej
niwelowanie  dwudzielności  potencjału  województwa”  zwanym  dalej  „Projektem  Elektroniczna
Administracja" przyjmując jednocześnie, że:

ad. 1) celami Projektu Bazy Wiedzy są:

• promocja gospodarcza Powiatu Otwockiego,
• wsparcie procesu przekształcenia do standardowej postaci elektronicznej rejestrów publicznych i innych
zbiorów  danych  prowadzonych  przez  administrację  Powiatu  Otwockiego  oraz  podniesienia  na  wyższy
poziom aktualności i wiarygodności rejestrów publicznych,
•  aktywizacja  obywateli  oraz  przedsiębiorców  w  procesach  inwestycyjnych  związanych  z  obrotem
nieruchomościami poprzez dostęp do baz wiedzy o Powiecie.

ad. 2) celami Projektu Elektroniczna Administracja są:
• poprawa funkcjonowania jednostek powiatu i optymalizacja kosztów utrzymania tych jednostek,
• zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów informacyjnych administracji publicznej,
• usprawnienie obsługi obywateli i przedsiębiorców m. in. poprzez wdrożenie elementów e-Government.

§ 2.

Szczegółowy zakres prac realizowanych oraz zasady uczestnictwa Powiatu Otwockiego w projektach Bazy
Wiedzy i  Elektroniczna Administracja  zostanie  określony w ramach porozumień, które  zostaną zawarte
pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Powiatem Otwockim.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4.

Uchwała  podlega  podaniu  do  publicznej  wiadomości  poprzez  wywieszenie  na  tablicy  ogłoszeń  oraz
zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Otwocku.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady:
Krzysztof Szczegielniak

Uzasadnienie

W związku z pismem Marszałka Województwa Mazowieckiego nr GW7/0300-02/08 z 29 stycznia 2009 r.
dotyczącym przystąpienia  Powiatu Otwockiego  do  uczestnictwa na  zasadach partnerstwa w projektach
kluczowych realizowanych przez  Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach RPO WM 2007-2013
pn.:1)  „Przyspieszenie  wzrostu  konkurencyjności  województwa  mazowieckiego,  przez  budowanie
społeczeństwa  informacyjnego i  gospodarki  opartej  na  wiedzy poprzez  stworzenie  zintegrowanych baz
wiedzy  o  Mazowszu”  zwanym  „Projektem  Bazy  Wiedzy”,  2)  „Rozwój  elektronicznej  administracji  w
samorządach  województwa  mazowieckiego  wspomagającej  niwelowanie  dwudzielności  potencjału
województwa” zwanym „Projektem Elektroniczna Administracja”, podjęcie uchwały intencyjnej potwierdzi
przystąpienie Powiatu Otwockiego w uczestnictwie w w/w projektach kluczowych.
Budowa  zintegrowanej  bazy  wiedzy,  oraz  jej  dostępność  przyczyni  się  do  lepszego  wykorzystania
potencjału powiatu, wzrostu świadomości społeczeństwa, racjonalniejszego wykorzystania przestrzeni. W
ramach projektu „Bazy Wiedzy” planowane jest między innymi przekształcenie mapy ewidencji gruntów i
budynków  o  pełnej  treści  do  postaci  numerycznej,  założenie  ewidencji  budynków  oraz  opracowanie
numerycznej  mapy  zasadniczej  tak  by  bazy  te  swym zasięgiem  obejmowały  teren  całego  powiatu.
Realizacja  projektu  „Elektroniczna  Administracja”  ma  na  celu  wdrożenie  mechanizmów  wzajemnego
udostępniania  danych  pomiędzy  jednostkami  administracji  publicznej  z  wykorzystaniem  modelu
społeczeństwa  informacyjnego  oraz  usprawnienie  obsługi  obywateli  i  przedsiębiorców  m.in.  poprzez
wdrożenie elementów e-urzędu, oraz dostępu do baz danych opracowanych w projekcie „Bazy Wiedzy”.
Usprawnione zostaną kontakty urząd-obywatel oraz rozwój elektronicznych usług dla ludności.
Projekty kluczowe będą realizowane wspólnie z samorządem wojewódzkim i samorządami gminnymi.
Realizacja  w/w projektów kluczowych jest  korzystna dla  Powiatu Otwockiego  w związku z  powyższym
należy podjąć przedmiotową uchwałę.



Przewodniczący Rady:
Krzysztof Szczegielniak


