
UCHWAŁA NR 388/2016
RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU

z dnia 7 listopada 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia projektu „Czas na aktywność!” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Działania 9.1 Aktywizacja społeczno - zawodowa osób wykluczonych i 

przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu IX Osi Priorytetowej - Wspieranie włączenia społecznego i 
walka z ubóstwem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 
oraz określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych przez Gminę Miasta Radomia na realizację 

tego projektu.

Na podstawie art. 18 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. 
Dz.U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 814 z późn. zm.) Rada Miejska w Radomiu uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się projekt pod nazwą "Czas na aktywność!" współfinansowany z Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Działania 9.1 Aktywizacja społeczno - zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie 
wykluczeniu społecznemu IX Osi Priorytetowej - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020, który ma zostać 
zrealizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu w latach 2016 - 2017.

§ 2. Gmina Miasta Radomia - miasto na prawach powiatu zobowiązuje się zabezpieczyć na realizację projektu, 
o którym mowa w § 1 środki finansowe jako wkład własny w wysokości: 112.000,00 zł (słownie: sto dwanaście 
tysięcy złotych zero groszy) w podziale na dwa lata:

1) w 2016 r. - 12.000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych zero groszy),

2) w 2017 r. - 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych zero groszy).

§ 3. Zobowiązanie określone w § 2 zostanie pokryte ze środków własnych Gminy Miasta Radomia.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomia.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Radomiu

Dariusz Wójcik
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