
 

 

PROJEKT 
 

UCHWAŁA NR .../.../2017 
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA 

z dnia ………  2017 r. 

 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej pomiędzy Miastem 
Podkowa Leśna a Miastem Ząbki dotyczącej projektu pn. „Dostęp do informacji 

publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum)” w ramach 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, 

zgłoszonego do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego  na lata 2014-2020 (oś Priorytetowa II Wzrostu e-potencjału Mazowsza, 
Działanie 2.1 E-Usługi, Poddziałanie 2.1.2. E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT) 

 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:  

 

§ 1. 1.Wyraża się zgodę na zawarcie umowy partnerskiej pomiędzy Miastem Podkowa 

Leśna będącym Partnerem projektu, a Miastem Ząbki, będącym Liderem projektu pn. „Dostęp 

do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego  

(E-Archiwum)” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru 

Funkcjonalnego, zwanego dalej „projektem”, zgłoszonego do współfinansowania ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, realizowanego we 

współpracy z innymi gminami Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego. 

 
2. Umowa partnerska będzie regulowała w szczególności kwestie współpracy stron 

tej umowy przy przygotowywaniu, wdrażaniu, koordynacji, finansowaniu, monitorowaniu, 

kontroli oraz rozliczaniu projektu.   

 

§ 2. Miasto Podkowa Leśna zapewni koszty swego udziału w realizacji projektu  

w wysokości określonej w odrębnej uchwale. 
 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 
 
 
 
 
 

Monika Płaszewska-Opalińska 

/-/ 

Radca prawny 

Wa-8421 

 
 

 
 
 



 

 

UZASADNIENIE 
do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej 

pomiędzy Miastem Podkowa Leśna a Miastem Ząbki dotyczącej projektu pn.  
„Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego  

(E-Archiwum)” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego 
Obszaru Funkcjonalnego, zgłoszonego do współfinansowania ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego  na lata 2014-2020 (oś Priorytetowa II Wzrostu  

e-potencjału Mazowsza, Działanie 2.1 E-Usługi, Poddziałanie 2.1.2. E-usługi dla 
Mazowsza w ramach ZIT) 

 
 

 Umowa jest wynikiem realizacji „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 

dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+” (ZIT WOF), w ramach której 

przewidziano w trybie pozakonkursowym realizację projektu „Dostęp do informacji publicznej 

gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum)”. Uchwałą Zarządu 

Województwa Mazowieckiego z dnia 4.07.2017 r. projekt został wpisany na listę projektów 

pozakonkursowych i Miasto Ząbki zostało zobowiązane do złożenia wniosku 

o dofinansowanie, w tym do zawarcia umów partnerskich z partnerami projektu – gminami 

WOF, stanowiących załączniki do wniosku o dofinansowanie projektu.  

Celem głównym projektu jest usprawnienie funkcjonowania administracji gminnej w zakresie 

udostępniania informacji archiwalnej. 

Powyższy cel zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych:  

1. usprawnienie kontaktu mieszkańców z administracją samorządową; 

2. zwiększenie dostępności i sprawności w udostępnianiu informacji publicznej; 

3. ujednolicenie dostępu do różnorodnych zasobów informacji, będących w kompetencji władz 

samorządowych. 
 

Powyższe cele są zgodne z celem szczegółowym działania 2.1  „Zwiększone wykorzystanie e-

usług publicznych”. Zgodnie z zapisami zawartymi w Szczegółowym Opisie Priorytetów dla 

RPO WM 2014-2020 stanowiącym rozwinięcie przedmiotowego dla działania celu 

szczegółowego, to zwiększenie wykorzystania e-usług powinno dokonać się poprzez 

wykorzystanie nowoczesnych TIK co przekuje się na rozwój e-usług o jak najwyższym stopniu 

dojrzałości, z których korzystać będą zarówno obywatele, jak i przedsiębiorcy. 
 

Realizacja projektu oraz jego cele wpisują się w cel działania 2.1 E-usługi. Digitalizacja 

zasobów znajdujących się w archiwach urzędów gmin biorących udział w projekcie przyczyni 

się do zminimalizowania ryzyka uszkodzenia, zniszczenia lub zaginięcia dokumentów  

i informacji przechowywanych obecnie w formie papierowej. 
 

Umowa będzie podstawą i niezbędnym dokumentem do wspólnego wnioskowania o środki 

unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 

2014-2020 w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne na dofinansowanie 

projektu „Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego  

(E-Archiwum)”. 
 

   Burmistrz Miasta Podkowa Leśna 

  /-/ 

 Artur Tusiński 

 


