
Uchwała Nr………………../2019 
Rady Powiatu Drawskiego 

z dnia …….…………..….2019 r. 
 

w sprawie przystąpienia Powiatu Drawskiego do partnerskiej współpracy 
przy realizacji projektu pn. „Budowa Regionalnej Infrastruktury 
Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”, 
dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, w ramach: IX osi 
priorytetowej - „Infrastruktura publiczna”; Działanie 9.10 - „Wsparcie 
rozwoju e-usług publicznych”. 
 
 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 9, w związku z art. 12 pkt 8 lit. e i lit. h 
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. 
z 2019 r. poz. 511), Rada Powiatu Drawskiego uchwala, co następuje:  

 
§ 1. Powiat Drawski  przystępuje do partnerskiej współpracy przy realizacji 
projektu pn. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej 
Województwa Zachodniopomorskiego”, dofinansowanego ze środków 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 
na lata 2014-2020, w ramach: IX osi priorytetowej - „Infrastruktura publiczna”, 
Działanie 9.10 - „Wsparcie rozwoju e-usług publicznych”. 
 
§ 2. Powiat Drawski zabezpieczy w budżecie  na lata 2019 - 2022 niezbędną 
kwotę środków finansowych. 
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Drawskiego. 

 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

Przewodnicząca Rady 
 
         Urszula Ptak 



UZASADNIENIE 

Projekt pn.” Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej 
Województwa Zachodniopomorskiego”, zwany dalej RIIP  WZ, będzie 
realizowany w latach 2019-2022, z udziałem środków pochodzących 
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. 
Projekt RIIP WZ realizowany będzie przez Partnera Wiodącego-Województwo 
Zachodniopomorskie oraz Partnerów Projektu (powiaty oraz miasta grodzkie). 
Celem głównym Projektu RIIP WZ jest ułatwienie dostępu obywatelom, w tym 
osobom niepełnosprawnym oraz przedsiębiorcom i instytucjom, do 
nowoczesnej elektronicznej administracji, w zakresie e-usług administracji 
samorządowej związanej z infrastrukturą informacji przestrzennej, na terenie 
województwa zachodniopomorskiego. 
W ramach tego zadania, dla Powiatu Drawskiego, zrealizowane zostanie m.in. 
utworzenie Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT500) oraz Bazy 
Danych Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT na pięciu 
jednostkach ewidencyjnych, a także dostosowanie istniejącej bazy danych 
BDOT i GESUT na jednostce ewidencyjnej, miasto Drawsko Pomorskie oraz 
zakup sprzętu teleinformatycznego (serwer z oprogramowaniem). 
Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
wyniesie 85% kosztu realizacji projektu. Minimalny wkład własny wszystkich 
partnerów projektu wynosi 15% i pokryty zostanie w 10% krajowymi środkami 
publicznymi w postaci dotacji celowej z budżetu Państwa, a w  5% ze środków 
własnych Partnerów Projektu.  
Szacowany koszt realizacji całości projektu dla Powiatu Drawskiego, wynosi 
1.718.386,60 zł. W tym 116.438,18 zł wkładu własnego powiatu.  
 
Sporządziła:  
Małgorzata Marcinkiewicz-Skorupa 
Geodeta Powiatowy 


