UCHWAŁA NR 509/2017
RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU
z dnia 21 lipca 2017 r.
w sprawie przyjęcia do realizacji projektu oraz wniesienia wkładu własnego do projektu
pn.: „Świetlica Socjoterapeutyczna „Bezpieczna Przystań” nr projektu RPMA.09.02.01-14-8082/17
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX
„Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działanie 9.2 „Usługi społeczne i usługi opieki
zdrowotnej”, Poddziałanie 9.2.1 „Zwiększenie dostępności usług społecznych”.
Na
podstawie
art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku
z art. 7 ust. 1 pkt 6 oraz
art. 58 ust. 1 ustawy
z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) Rada Miejska uchwala,
co następuje:
§ 1. Zatwierdza się projekt pn.: „Świetlica Socjoterapeutyczna „Bezpieczna Przystań” współfinansowany ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego
i walka z ubóstwem”, Działanie 9.2 „Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej”, poddziałanie 9.2.1 „Zwiększenie
dostępności usług społecznych”, który ma zostać zrealizowany przez Gminę Miasta Radomia w latach 2017-2019.
§ 2. Gmina Miasta Radomia – miasto na prawach powiatu zobowiązuje się zabezpieczyć
na realizację projektu, o którym mowa w § 1 środki finansowe jako wkład własny
niepieniężny w wysokości
31.280,00 zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych) w podziale na trzy lata:
1) w 2017r. kwota 0,00 zł (słownie: zero złotych)
2) w 2018r. kwota 18.400,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy czterysta złotych)
3) w 2019r. kwota 12.880,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt złotych)
§ 3. Wkład własny niepieniężny, o którym mowa w §2 realizowany będzie poprzez świadczenia wolontariuszy.
§ 4. Zobowiązanie określone w § 2 zostanie pokryte ze środków własnych Gminy Miasta Radomia.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomia.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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