
Uchwała Nr 1707/289/13 

Zarządu Województwa Mazowieckiego 

z dnia 24 września 2013 r. 
 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o partnerstwie publiczno – prywatnym  

pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego działającym jako partner 

publiczny i Konsorcjum firm: KT Corporation, Daewoo International Corporation, 

Asseco Poland S.A., Warszawskie Przedsiębiorstwo Robót Telekomunikacyjnych S.A., 

BIATEL Telekomunikacja S.A., BIT S.A., KBTO Sp. z o.o. działającym jako partner 

prywatny w zakresie realizacji, utrzymania i zarządzania siecią szerokopasmową, 

jak również świadczenia usług z jej wykorzystaniem w ramach realizacji projektu 

pn.: „Internet dla Mazowsza” umieszczonego w Indykatywnym Wykazie 

Indywidualnych Projektów Kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 w ramach Priorytetu II: Przyspieszenie 

e - Rozwoju Mazowsza, Działanie 2.1 Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu 
 

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

z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 i poz. 645), 

w związku z uchwałą Nr 2125/91/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia  

28 września 2011 r. w sprawie  realizacji projektu własnego Województwa Mazowieckiego 

pn.: „Internet dla Mazowsza” współfinansowanego ze środków  Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego 2007 - 2013, zmienioną uchwałą Nr 1104/163/12 z dnia 29 maja 2012 r.  

oraz z uchwałą Nr 1272/270/13 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 9 lipca 2013 r. 

w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego mającego na celu wyłonienie podmiotu odpowiadającego za zaprojektowanie, 

wybudowanie i operowanie siecią szerokopasmową powstałą w ramach projektu „Internet  

dla Mazowsza” pod nazwą „Ogłoszenie o Partnerstwie Publiczno – Prywatnym  

dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji, utrzymaniu i zarządzaniu siecią 

szerokopasmową, jak również świadczeniu usług z jej wykorzystaniem, w ramach projektu 

„Internet dla Mazowsza”, nr sprawy: ARM/18/12” – uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. 
 

1. Wyraża się zgodę na zawarcie  umowy o partnerstwie publiczno – prywatnym  pomiędzy 

Samorządem Województwa Mazowieckiego działającym jako partner publiczny 

i Konsorcjum firm: KT Corporation, Daewoo International Corporation, Asseco Poland 

S.A., Warszawskie Przedsiębiorstwo Robót Telekomunikacyjnych S.A., BIATEL 

Telekomunikacja S.A., BIT S.A., KBTO Sp. z o.o. działającym jako partner prywatny 

w zakresie realizacji, utrzymania i zarządzania siecią szerokopasmową, jak również 

świadczenia usług z jej wykorzystaniem w ramach realizacji projektu pn.: „Internet 

dla Mazowsza” umieszczonego w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów 

Kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego  

2007 - 2013 w ramach Priorytetu II: Przyspieszenie e- Rozwoju Mazowsza, Działanie 2.1 

Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu. 

2. Do podpisania umowy, o której mowa w ust. 1, upoważnia się Adama Struzika  

– Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Janinę Orzełowską – Członka Zarządu 

Województwa Mazowieckiego. 
 

§ 2. 
 

W ramach realizacji umowy, o której mowa w § 1 ust. 1 wyraża się zgodę na: 

1) wydatkowanie środków finansowych w roku 2013 w wysokości 214.623.464 zł  

na realizację projektu, o którym mowa w § 1 ust. 1, które zostały zaplanowane w budżecie 

Województwa Mazowieckiego na 2013 r. - przyjętym uchwałą Nr 246/12 Sejmiku 

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

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

poz. 316) – w dziale 600, rozdziale 60053: w § 6057 – kwota 174.490.621 zł (stanowiąca 

środki EFRR) i w § 6059 – kwota 40.132.843 zł (stanowiąca środki własne Województwa 

Mazowieckiego – publiczny wkład krajowy); 

  



 

 

2) zaciągnięcie zobowiązania finansowego w roku 2014 w wysokości 260.951.366 zł  

na realizację projektu, o którym mowa w § 1 ust. 1, zaplanowanego w budżecie 

Województwa Mazowieckiego na 2013 r. - przyjętym uchwałą Nr 246/12 Sejmiku 

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

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

poz. 316) – w dziale 600, rozdziale 60053. 

 

§ 3. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Mazowieckiego.  

 

§ 4. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

Marszałek 

Województwa Mazowieckiego 

 

 

Adam Struzik 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


