
UCHWAŁA NR 661/2018
RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU

z dnia 23 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmiany Uchwały 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, zmienionej Uchwałą Nr 446/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 marca 

2017 r., oraz Uchwałą Nr 573/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 listopada 2017 r.

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 2017 r., poz. 1875 z późn. zm) oraz art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 z późn. zm) Rada Miejska w Radomiu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale 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 
wprowadza się następującą zmianę: 

§ 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Gmina Miasta Radomia - miasto na prawach powiatu zobowiązuje się zapewnić na realizację projektu, 
o którym mowa w § 1 środki finansowe jako wkład własny w wysokości 93.000,00 zł (słownie: 
dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych zero groszy) w podziale na dwa lata:
1)  w 2017 r. - 72.199,00 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych zero 
groszy),
2)  w 2018 r. - 20.801.00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy osiemset jeden złotych zero groszy). ”

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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