
Uchwała Nr 51/2022 

Zarządu Powiatu Ciechanowskiego 

z dnia 28 marca 2022 roku 

 
 

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu.  
 
 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 9 i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 

roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 528 ze zm.) Zarząd Powiatu 

Ciechanowskiego uchwala, co następuje: 

 

 
§ 1 

 
1. Wyraża się zgodę na przystąpienie do projektu „Stworzenie otwartych danych 

wraz z budową zaplecza techniczno-technologiczno-koordynacyjnego dla 

samorządów terytorialnych województwa mazowieckiego (Projekt SOD) w 

ramach Osi Priorytetowej XII REACT-EU dla Mazowsza” dla Działania 12.2 

„REACT-EU” dla e-usług na Mazowszu” Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach zadania „Cyfryzacja i 

publikacja danych przestrzennych oraz uzupełnienie łańcucha systemu 

udostępniania otwartych danych w procesie cyfrowej ewolucji gospodarczej  

i społecznej zaktualizowanymi i dostosowanymi danymi: bazy danych obiektów 

topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych 

opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000 (BDOT500), geodezyjnej 

ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT), bazy danych szczegółowych osnów 

geodezyjnych (BDSOG), cyfryzacją Państwowego Zasobu Geodezyjnego i 

Kartograficznego (PZGiK) na obszarze Województwa Mazowieckiego”. 

2. Beneficjentem projektu jest Województwo Mazowieckie, Partnerem projektu 

Powiat Ciechanowski.  

 

§ 2 

 

1. Projekt zakłada budowę społeczeństwa informacyjnego przez uzyskanie 

scyfryzowanych, zmodernizowanych, zaktualizowanych i dostosowanych 

danych, które pozwolą na uzupełnienie łańcucha udostępniania danych w postaci 

cyfrowej, zakresu szerokiego spektrum otwartych danych w danych 

przestrzennych szczebla powiatowego. 

2. Realizacja projektu umożliwi udostepnienie usługi on-line przez publikację 

zmodernizowanych, zaktualizowanych i dostosowanych zbiorów i baz danych 

przestrzennych szczebla powiatowego (EGiB, BDOT500,GESUT,BDSOG) oraz 

scyfryzowanie dokumentów. 

 

 



 

§ 3 

 

1. Całość wydatków w ramach projektu ponosi Beneficjent.  

2. Projekt nie wymaga wniesienia wkładu własnego Partnera projektu. 

 

§ 4 

 
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu 
Ciechanowskiego. 
 

§ 5 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
Członkowie Zarządu Powiatu: 

/-/ Joanna Potocka – Rak Starosta Ciechanowski 

/-/ Marek Marcinkowski Wicestarosta  

/-/ Adam Krzemiński 

/-/ Wojciech Rykowski 

/-/ Stefan Żbikowski 
 
 
 


