
Uchwała Nr 2406/403/10 
Zarządu Województwa Mazowieckiego 

z dnia 23 listopada 2010 r. 
 

w sprawie przystąpienia do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 indywidualnego projektu kluczowego 
Samorządu Województwa Mazowieckiego pod nazwą „Internet dla Mazowsza”.  
 

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  
o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1)), art. 28 ust. 1 
pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju  
(Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 i Nr 157, poz. 1241), w związku z uchwałą Nr 197/10 
Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie wyraŜenia woli 
podjęcia przez Samorząd Województwa Mazowieckiego działalności w zakresie 
telekomunikacji oraz z uchwałą Nr 44/3/06 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia  
5 grudnia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia 
w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 (z późn. zm.2)) – uchwala się, co następuje: 
  

§ 1. 
 

1. Województwo Mazowieckie przystępuje do realizacji w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego zwanego dalej „RPO WM” indywidualnego 
projektu kluczowego pod nazwą „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, zwanego dalej „projektem kluczowym”.  

2. UpowaŜnia się Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie do zrealizowania 
inwestycji projektu kluczowego, w szczególności do:        

 1)  podjęcia czynności związanych z przygotowaniem postępowań przetargowych  
na wybór wykonawców prac oraz dostawców usług zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa;  

 2) dokonywania czynności w zakresie realizacji umów zawartych z wykonawcami prac 
oraz dostawcami usług; 

 3)   dokonania czynności w zakresie odbioru zrealizowanego przedmiotu umów; 
 4)  dokonywania czynności w zakresie przygotowywania realizacji płatności na rzecz 

wykonawców prac i dostawców usług objętych projektem kluczowym; 
 5)  prowadzenia działalności promocyjnej na rzecz projektu kluczowego. 
3. Województwo Mazowieckie zobowiązuje się złoŜyć wniosek o dofinansowanie projektu 

kluczowego wraz z kompletną dokumentacją zgodnie z wykazem, o którym mowa w § 2 
pkt 3, w terminie do dnia 31 grudnia 2010 r. 

4. Dofinansowanie projektu kluczowego ze środków RPO WM 2007 - 2013, nie przekroczy  
85 %  wydatków  kwalifikowanych i maksymalnie wyniesie 346.907.146 zł.  

5. Całkowita kwota przeznaczona na realizację projektu kluczowego wyniesie  
499.311.064 zł.  

6. Wkład własny w realizację projektu kluczowego nie będzie niŜszy niŜ 15% wydatków 
kwalifikowanych i wyniesie 62.364.218 zł.  

7. Środki własne przeznaczone na pokrycie kosztów niekwalifikowanych w ramach 
realizacji projektu kluczowego wyniosą 90.039.700 zł.  

8. Źródłem finansowania wkładu własnego będzie budŜet Województwa Mazowieckiego.  



9. Ostateczna wysokość dofinansowania oraz wysokość całkowitych kwot przeznaczonych 
na realizację projektu kluczowego zostanie ustalona w drodze odrębnej uchwały Zarządu 
Województwa Mazowieckiego, która zostanie podjęta po opracowaniu pełnej 
dokumentacji projektu kluczowego. 

 
§ 2. 

 
W pracach związanych z realizacją projektu, o którym mowa w § 1 ust. 1, uwzględnia się 
zapisy zawarte w „Wytycznych  w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania  
projektów indywidualnych, zgodnych z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r.  
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju” oraz wymaga się zgodności z: 
1) zakresem rzeczowym projektu kluczowego stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały;  
2) harmonogramem przygotowania projektu kluczowego, stanowiącym załącznik Nr 2 

do uchwały;  
3) wykazem dokumentacji projektu kluczowego, stanowiącym załącznik Nr 3 do uchwały. 
 

§ 3. 
 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Rolnictwa i Modernizacji 
Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.  
 

§ 4. 
 

Traci moc uchwała Nr 819/342/10 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 27 kwietnia 
2010 r. w sprawie przystąpienia do realizacji indywidualnego projektu kluczowego 
Samorządu Województwa Mazowieckiego pod nazwą „Internet dla Mazowsza” w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.  
 

§ 5. 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.   
 
 

Marszałek 
Województwa Mazowieckiego 
 

 
Adam Struzik 

 
 
 
 
 
 
 
 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,  
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, 
poz. 1759, z 2006 r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216, 
poz. 1370 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, 
poz. 675. 
2) Zmienionej uchwałami Zarządu  Województwa  Mazowieckiego: Nr 122/4/06 z 12 grudnia 2006 r., Nr 48/12/07 z dnia 
11 stycznia  2007 r., Nr 163/15/07 z dnia 30 stycznia  2007 r., Nr 1384/59/07 z dnia 10 lipca 2007 r., Nr 246/213/09 z dnia  
10 lutego 2009 r., Nr 967/235/09 z dnia 28 kwietnia 2009 r., Nr 1398/247/09 z dnia 2 czerwca 2009 r., Nr 2475/281/09 z dnia 
22 września 2009 r., Nr 2734/294/09 z dnia 27 października 2009 r., Nr 3081/303/09 z dnia 1 grudnia 2009 r.,  
Nr 3363/311/09 z dnia 29 grudnia 2009 r., Nr 888/345/10 z dnia 5 maja 2010 r. oraz Nr 1247/358/10 z dnia 22 czerwca  
2010 r. 


