
UCHWAŁA NR XXVII/230/2021
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 16 marca 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy w sprawie partnerskiej współpracy 
pomiędzy Miastem Maków Mazowiecki a Województwem Mazowieckim w zakresie rozwoju

i zapewnienia utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota 
Mazowsza, dostępnego pod adresem www.wrotamazowsza.pl, wdrożonych w ramach realizowanego 

projektu: „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego 
wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)”

Na podstawie art. 10 ust. 1, art. 18 ust. 1 i 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 roku, poz. 713 ze zm.) i art. 216 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305)

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim 
uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXV7207/2020 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 29 grudnia 2020 roku 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy w sprawie partnerskiej współpracy pomiędzy Miastem Maków 
Mazowiecki a Województwem Mazowieckim w zakresie rozwoju i zapewnienia utrzymania technicznego 
Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza, dostępnego pod adresem 
www.wrotamazowsza.pl, wdrożonych w ramach realizowanego projektu: „Rozwój elektronicznej administracji 
w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału 
województwa (Projekt EA)” § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Wyraża się zgodę na sfinansowanie wkładu własnego w latach 2021 - 2023 w celu zapewnienia 
utrzymania technicznego Systemu e-Urząd ze środków Budżetu Miasta Maków Mazowiecki, w tym:

1) w roku 2021 -3.500,00 zł,

2) w roku 2022 - 4.500,00 zł,

3) w roku 2023 - 6.000,00 zł.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Dariusz
Artur Mrecznikowski
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UZASADNIENIE 
DO UCHWAŁY NR XXVII/230/2021

RADY MIEJSKIEJ W MĄKO WIE MAZOWIECKIM

z dnia 16 marca 2021 r.

zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy w sprawie 
partnerskiej współpracy pomiędzy Miastem Maków Mazowiecki a Województwem 
Mazowieckim w zakresie rozwoju i zapewnienia utrzymania technicznego Systemu 
e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza, dostępnego pod 
adresem www.wrotamazowsza.pl, wdrożonych w ramach realizowanego projektu: 
„Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego 
wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)”

Warunkiem przystąpienia do partnerskiej współpracy pomiędzy Miastem Maków 
Mazowiecki a Województwem Mazowieckim w zakresie rozwoju i zapewnienia utrzymania 
technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza, 
dostępnego pod adresem www.wrotamazowsza.pl, wdrożonych w ramach realizowanego 
projektu: „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego 
wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)” jest 
wyrażenie takiej woli przez Radę Miejską w drodze uchwały.

Kwoty podane w 2020 roku na zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd 
w tym EZD portalu Wrota Mazowsza przez Urząd Marszałkowski zostały podane biorąc pod 
uwagę iż wszyscy beneficjenci (jednostki samorządu terytorialnego) wyrażą chęć podpisania 
umowy na tę obsługę. Z początkiem roku 2021 okazało się, że jednak nieznaczna część 
jednostek samorządu terytorialnego wycofała się, co spowodowało ponowne przeliczenie 
środków jakie beneficjenci musieliby dołożyć do realizacji tej umowy.

Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie uchwały jest zasadne.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Dariusz Miecziukowshi


