
UCHWAŁA NR XV/145/2019
RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU

z dnia 15 kwietnia 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia projektu „Radomskie Centrum Wolontariatu „Kuźnia Obywatelska"”, 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej

I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.4 Młodzież solidarna w działaniu, Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych 

przez Gminę Miasta Radomia na realizację tego projektu.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 10 oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506) Rada Miejska w Radomiu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zatwierdza się realizację przez Gminę Miasta Radomia projektu pod nazwą „Radomskie Centrum 
Wolontariatu „Kuźnia Obywatelska"”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi 
Priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.4 Młodzież solidarna w działaniu, Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

2. Gmina Miasta Radomia na realizację projektu, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, zabezpieczy 
środki finansowe w wysokości 16 836,76 zł (szesnaście tysięcy osiemset trzydzieści sześć złotych siedemdziesiąt 
sześć groszy) w podziale na lata:

a) w 2019 r. – 2 759,62 zł (dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt dziewięć złotych sześćdziesiąt dwa grosze),
b) w 2020 r. – 9 756,75 zł (dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt sześć złotych siedemdziesiąt pięć groszy),
c) w 2021 r. – 4 320,39 zł (cztery tysiące trzysta dwadzieścia złotych trzydzieści dziewięć groszy),
§ 2. Zobowiązanie określone w § 1 ust. 2 w zakresie kwoty 16 836,76 zł (szesnaście tysięcy osiemset trzydzieści 
sześć złotych siedemdziesiąt sześć groszy) zostanie pokryte ze środków własnych Gminy Miasta Radomia jako 
wkład własny na realizację projektu w wysokości 561 225,00 zł (pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście 
dwadzieścia pięć złotych zero groszy).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomia.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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