
UCHWAŁA NR XXXVII/231/2006
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 14 września 2006r.

w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Makowa Mazowieckiego do zaciągnięcia 
zobowiązania  w  celu  zabezpieczenia  prawidłowej  realizacji  projektu  „Rozwój 
elektronicznych usług publicznych w powiecie makowskim E-powiat etap I”.

Na podstawie art. 18 ust. 1 oraz art. 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie 
gminnym (Dz.U z 2001 Nr 142 poz. 1591 z późn.zm) uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Upoważnia  się  Burmistrza  Miasta  Makowa  Mazowieckiego  do  zaciągnięcia 
zobowiązania  w  celu  zabezpieczenia  prawidłowej  realizacji  umowy  dotyczącej 
projektu  nr  Z/2.14/I/1.5/1891/05  „Rozwój  elektronicznych  usług  publicznych  w 
powiecie makowskim E-powiat etap I”.

2. Zabezpieczenie zostanie wniesione w formie weksla „in blanco” wraz z deklaracją 
wekslową na kwotę 1.110.354,10 zł (słownie: jeden milion sto dziesięć tysięcy trzysta 
pięćdziesiąt cztery złote 10/100).

§ 2

Zobowiązanie, o którym mowa w § 1, pokryte będzie z dochodów:

1) dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie 
posiadających osobowości prawnej,

2)   rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,
3)   § 0010 - Podatek dochodowy od osób fizycznych.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Wł. Pałucki

Uzasadnienie:



Urząd  Miejski  w  Makowie  Mazowieckim  jako  (Lider)  wspólnie  ze  Starostwem 

Powiatowym  oraz  ośmioma  gminami  powiatu  makowskiego  złożył  w  Urzędzie 

Marszałkowskim  Województwa  Mazowieckiego  wniosek  o  przyznanie  dofinansowania  ze 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu 

Operacyjnego Rozwoju  Regionalnego Priorytet  I  działanie  1.5  na  realizację  projektu  pod 

nazwą  „Rozwój  elektronicznych  usług  publicznych  w powiecie  makowskim E-powiat 

etap  I”.  Niniejszy  projekt  przeszedł  pomyślnie  wszystkie  oceny  wniosku  i  uzyskał 

dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. 

Projekt  ma  na  celu  dostawę sprzętu  komputerowego  wraz  z  oprogramowaniem, 

wdrożenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów, dostawę i wdrożenie zestawów do 

składania  bezpiecznego  podpisu  elektronicznego  wraz  z  potwierdzeniem tożsamości  osób 

certyfikowanych, uruchomienie  elektronicznych  skrzynek  podawczych  w  jednostkach 

samorządu terytorialnego z terenu Powiatu Makowskiego. Projekt obejmuje także dostawę i 

uruchomienie  portalu  internetowego do  elektronicznej  obsługi  interesantów w:  Starostwie 

Powiatowym w Makowie Mazowiecki, Urzędzie Miasta Maków Mazowiecki oraz Urzędzie 

Gminy  Różan.  W  ramach  Projektu,  w  Urzędzie  Miejskim  w  Makowie  Mazowieckim, 

Urzędzie  Gminy  Szelków,  Urzędzie  Gminy  Sypniewo,  Urzędzie  Gminy  Młynarze  oraz 

Urzędzie Gminy Karniewo  zostaną wykonane sieci komputerowe i niezależne sieci zasilania 

w  energię  elektryczną;  w  Starostwie  Powiatowym  w  Makowie  Mazowieckim  zostanie 

wykonana niezależna sieć zasilania w energię elektryczną.

Do  prawidłowej realizacji umowy  dotyczącej w/w projektu podpisanej z Wojewodą 

Mazowieckim konieczne jest przedstawienie  formy zabezpieczenia  którą  będzie  weksel in 

blanco dlatego też uważam za zasadne podjęcia niniejszej uchwały.
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