
 

 

 

UMOWA O UDZIELENIE DOTACJI W ROKU 2022 
 

NR B/WOJEWODZTWO/UM/CG/181/2022  
 

na realizację zadania związanego z zapewnieniem usługi utrzymania technicznego Systemu e-Urząd,  

w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza,  

zawarta pomiędzy: 

Województwem Mazowieckim z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 26, 03-719 Warszawa, NIP: 113-245-

39-40, reprezentowanym na podstawie uchwały nr 1657/265/21 Zarządu Województwa Mazowieckiego 

z dnia 19 października 2021 r. przez:  

Marcina Pawlaka – Dyrektora Departamentu Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie 

i 

Tomasza Jacka Wojteckiego – Zastępcę Dyrektora Departamentu Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii ds. 

Infrastruktury Informatycznej i Udostępniania Usług Cyfrowych Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Mazowieckiego w Warszawie,  

przy kontrasygnacie Skarbnika Województwa Mazowieckiego lub osoby upoważnionej, 

zwanym dalej „Dotowanym”, 

 

a 

 

Powiatem Pułtuskim, 

reprezentowanym przez: 

Jana Zalewskiego - Starostę Pułtuskiego, Beatę Jóźwiak – Wicestarostę Pułtuskiego  

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pułtuskiego Renaty Krzyżewskiej,  

zwanym dalej „Dotującym”, zwanymi łącznie „Stronami Umowy”. 

  

Na podstawie art. 8 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 

r., poz. 1668 z późn. zm.), art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. 

U. z 2020 r., poz. 920 z późn. zm.), Strony Umowy postanawiają, co następuje: 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie funkcjonuje w oparciu 

o Zintegrowany System Zarządzania zgodny z normami PN-EN ISO9001:2015-10–System 

Zarządzania Jakością, PN-EN ISO14001:2015-09–System Zarządzania Środowiskowego, PN-

ISO/IEC27001:2014-12–System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, OHSAS18001:2007– 

System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, PN-ISO37001:2017-05–System Zarządzania 

Działaniami Antykorupcyjnymi, PN-ISO26000–System Społecznej Odpowiedzialności. 

§ 1 

Dotujący działający na mocy Umowy w sprawie partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju oraz 

zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu 

Wrota Mazowsza, zawartej 22.06.2021 r., udziela Dotowanemu dotacji w roku 2022 w wysokości 



 

  

8500 zł na usługę utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu 

Wrota Mazowsza. 

§ 2 

1. Dotacja, o której mowa w § 1 stanowi wkład własny Dotującego na zapewnienie usługi utrzymania 

technicznego Systemu e-Urząd w wysokości do 40% rzeczywistych kosztów zadań planowanych 

do realizacji w 2022 roku.  

2. Dotacja zostanie wykorzystana w terminie do dnia 31 grudnia 2022 roku. 

3. Środki dotacji, w przypadku ich niewykorzystania w danym roku budżetowym, będą zwracane 

Dotującemu, w terminie do 31 stycznia roku następnego, z uwzględnieniem zapisów art. 251 ust. 3 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.), 

na rachunek bankowy Dotującego z którego zostały przekazane Dotowanemu. 

§ 3 

Dotowany zobowiązuje się: 

1) przeznaczyć dotację na dofinansowanie usługi utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, 

2) zrealizować zadanie o którym mowa w § 1 w terminie określonym w Umowie w sprawie 

partnerskiej współpracy, o której mowa w § 1 niniejszej Umowy, 

3) przekazać Dotującemu w formie pisemnej rozliczenie udzielonej w roku 2022 dotacji,  

w terminie do 31 stycznia 2023 roku, 

4) wydatkować przekazane środki na zadania wykonywane na potrzeby Dotującego. 

§ 4 

1. Kwota dotacji zostanie przekazana przez Dotującego na rachunek bankowy: 

 

                     Województwo Mazowieckie 

PKO Bank Polski S.A. 

12 1020 1042 0000 8802 0401 8297 

 

2. Dotujący zobowiązuje się do przekazania dotacji w wysokości określonej w §1 niniejszej Umowy  

w terminie do dnia 29 kwietnia 2022 roku. 

§ 5 

Strony Umowy zobowiązują się do wzajemnego pisemnego informowania o zmianach numeru konta 

bankowego, nazwy oraz statusu prawnego.    

§ 6 

1. W związku z faktem, iż wykonanie niniejszej Umowy wiąże się z koniecznością powierzenia 

wykonawcy przetwarzania danych, których administratorem jest zarówno Dotujący jak i Dotowany, 

z wykonawcą usługi utrzymania technicznego Systemu e-Urząd została podpisana Umowa 

powierzenia przetwarzania danych osobowych zgromadzonych w Systemie e-Urząd.  



 

  

2. Administratorem danych osobowych dotyczących niniejszej Umowy jest Urząd Marszałkowski 

Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania 

danych osobowych stanowi załącznik nr 1 i wymaga podpisania przez Dotującego. 

§ 7 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie 

obowiązującego, w szczególności Ustawy o finansach publicznych i Kodeksu Cywilnego. 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

3. Za datę podpisana niniejszej Umowy Strony Umowy uznają dzień złożenia kwalifikowanego podpisu 

elektronicznego przez ostatnią z osób podpisujących w imieniu ostatniej ze Stron Umowy. 

4. Umowa została sporządza w wersji elektronicznej i podpisana przez każdą ze Stron Umowy 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  

5. Spory wynikające z realizacji niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy 

miejscowo dla Dotowanego. 

 

          Województwo Mazowieckie                  Powiat Pułtuski  



 

  

Załącznik nr 1 do Umowy 

 

Klauzula informacyjna 

1. Administratorem danych osobowych osób reprezentujących Powiat Pułtuski oraz osób wskazanych 

przez Powiat Pułtuski, jako osoby do kontaktu jest Urząd Marszałkowski Województwa 

Mazowieckiego w Warszawie, którego dane kontaktowe to: Urząd Marszałkowski Województwa 

Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 5979-100, email: 

urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp.  

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować pisząc na 

adres wskazany w ust. 1 lub adres e-mail: iod@mazovia.pl.  

3. Dane osobowe:   

1) osób reprezentujących Powiat Pułtuski, będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego, 

o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), wynikającego 

z  przepisów prawa określających umocowanie do reprezentowania – w zakresie ważności 

umów i właściwej reprezentacji stron. Podane tych danych jest warunkiem zawarcia umowy lub 

ważności podejmowanych czynności.  

2) osób wskazanych przez Powiat Pułtuski, jako osoby do kontaktu/realizacji umowy (imię i 

nazwisko, służbowe dane kontaktowe, miejsce pracy) będą przetwarzane w prawnie 

uzasadnionym interesie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), 

w celu realizacji niniejszej umowy/przebiegu postępowania. Dane zostały podane przez Powiat 

Pułtuski w ramach zawieranej umowy/prowadzonego postępowania.  

4. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1 mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym na 

podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz będą przechowywane 

nie dłużej niż to wynika z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach.  

5. W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, osobom, o których mowa w ust. 1 

przysługuje prawo żądania: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia 

oraz ograniczenia przetwarzania, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

6. Ponadto osobom wskazanym przez Powiat Pułtuski, jako osoby do kontaktu, przysługuje również 

prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wynikającego ze szczególnej sytuacji.  

7. Powiat Pułtuski jest zobowiązany do przekazania zapisów niniejszego paragrafu wszystkim osobom 

fizycznym wymienionym w ust. 1. 
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