
Uchwała Nr 2164/307/13 

Zarządu Województwa Mazowieckiego 

z dnia 10 grudnia 2013 r.  

 

zmieniajaca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie procedury udzielenia 

zamówień uzupełniających do zamówienia publicznego na realizację zadania 

projektowego „Wsparcie prac związanych z przekształceniem ewidencji gruntów  

i budynków (EGiB) do postaci cyfrowej, uzupełnienie danych dotyczących budynków 

oraz modernizacja tego rejestru, przekształcenie mapy zasadniczej do postaci 

numerycznej, prace związane z przekształceniem do postaci cyfrowej innych danych 

przestrzennych, skanowanie dokumentów uzasadniających wpisy w EGiB” - II tura 

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 3, art. 57 ust. 1 i 5 oraz art. 70 ust. 2 pkt 3 

ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596  

i 645), art. 18, art. 19 ust. 1 oraz art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047), § 86 ust. 3 Statutu 

Województwa Mazowieckiego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 145/09 Sejmiku 

Województwa Mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 144, poz. 4385) w związku z uchwałą 

Nr 1361/58/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na wszczęcie procedury zamówienia publicznego na realizację części 

zadania projektowego „Wsparcie prac związanych z przekształceniem ewidencji gruntów  

i budynków (EGiB) do postaci cyfrowej, uzupełnienie danych dot. budynków  

oraz modernizacja tego rejestru, przekształcenie mapy zasadniczej do postaci numerycznej, 

prace związane z przekształceniem do postaci cyfrowej innych danych przestrzennych, 

skanowanie dokumentów uzasadniających wpisy w EGiB” dla powiatów: białobrzeskiego, 

grójeckiego, kozienickiego, legionowskiego, lipskiego, łosickiego, nowodworskiego, 

otwockiego, płockiego, płońskiego, przasnyskiego, przysuskiego, pułtuskiego, radomskiego, 

siedleckiego, sierpeckiego, sochaczewskiego, sokołowskiego, szydłowieckiego, 

węgrowskiego, wołomińskiego, wyszkowskiego, zwoleńskiego II tura
1) 

– uchwala się,  

co następuje: 

 

§ 1. 

 

W uchwale Nr 634/243/13 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 8 kwietnia 2013 r.  

w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie procedury udzielenia zamówień uzupełniających  

do zamówienia publicznego na realizację zadania projektowego „Wsparcie prac związanych  

z przekształceniem ewidencji gruntów i budynków (EGiB) do postaci cyfrowej, uzupełnienie 

danych dotyczących budynków oraz modernizacja tego rejestru, przekształcenie mapy 

zasadniczej do postaci numerycznej, prace związane z przekształceniem do postaci cyfrowej 

innych danych przestrzennych, skanowanie dokumentów uzasadniających wpisy w EGiB” 

zmienionej uchwałą Nr 1480/279/13 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia  

22 sierpnia 2013 r. – II tura, § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. 1. Wyraża się zgodę na wydatkowanie kwoty brutto do wysokości 1.481.314,10 zł  

na  realizację zadania, o którym mowa w § 1. 

2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, zaplanowane zostały w budżecie 

Województwa Mazowieckiego na rok 2013 – przyjętym uchwałą Nr 246/12 Sejmiku 

Województwa Mazowieckiego z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały 

budżetowej Województwa Mazowieckiego na rok 2013, z późn. zm. (Dz. Urz. Woj. 

Maz. z 2013 r. poz. 316), – w dziale 150, rozdziale 15011 – kwota w wysokości 

1.481.314,10 zł, w tym: w § 6057 – kwota 1.259.116,99 zł (stanowiąca środki 

EFRR) i w § 6059 – kwota 222.197,11 zł (dotacja celowa od JST – publiczny wkład 

krajowy).” 

 

  



 

§ 2. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Mazowieckiego.  

 

§ 3.  

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

z up. Marszałka Województwa 

 

 

Leszek Ruszczyk 

Wicemarszałek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

1) Zmienionej uchwałą Nr 2313/100/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 25 października 2011 r. oraz uchwałą 

Nr 633/148/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 3 kwietnia 2012 r. oraz uchwałą Nr 1480/279/13 Zarządu 

Województwa Mazowieckiego z dnia 22 sierpnia 2013 r. 


