
                                                                                                                Druk nr 323 

Uchwała nr 361/2008 
Rady Miejskiej w Radomiu 

z dnia 7.07.2008 roku 
 

w sprawie zmiany uchwały nr 313/2008 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 31 
marca 2008 roku w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Radomia – miasto na 
prawach powiatu do realizacji projektów w ramach Poddziałania 7.1.1 i 
Poddziałania 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity - Dz.U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) i art. 92 ust. 3 
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity - Dz.U. 
z 2001 roku nr 142, poz. 1592 z późn.zm.) w związku z art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 
marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004 roku nr 64 poz. 593 z późn.zm.), 
Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki przyjętym decyzją nr K (2007) 4547 z dnia 28 
września 2007 roku Komisji Europejskiej oraz przyjętym przez Samorząd Województwa 
Mazowieckiego i Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Planem działania na 
lata 2007-2008, uchwala się co następuje: 

§ 1 
Rada Miejska w Radomiu postanawia zmienić uchwałę nr 313/2008 Rady Miejskiej w 
Radomiu z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Radomia – 
miasto na prawach powiatu do realizacji projektów w ramach Poddziałania 7.1.1 i 
Poddziałania 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w następujący sposób: 
 
§ 2 nadaje się brzmienie:  
 
“ Gmina Miasta Radomia – miasto na prawach powiatu przeznacza na realizację programów 
realizowanych w ramach Poddziałania 7.1.1 i Poddziałania 7.1.2 w 2008 roku środki 
finansowe jako wkład własny w wysokości: 
− 161.662zł. (słownie: sto sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa złote) 

na realizację projektów w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki i 

− 94.198zł. (słownie: dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto dziewięćdziesiąt osiem złotych) 
na realizację projektów w ramach Poddziałania 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki. 

§ 2 
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomia. 
 

§ 3 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
      Dariusz Wójcik  


