
Druk Nr 8 /&@ 
Projekt z dnia ~ ~ K V L C I  

UCHWALA NR 
RADY MIEJSKIEJ W LODZI 

z dnia 

w sprawie wyrakenia zgody na realizacjq przez Miasto L6di projektu pn. 
,,Rewitalizacja, modernizacja i poprawa infrastruktury zabytkowego obiektu 

Muzeum Miasta Lodzi - Paiac Poznanskich w czeBci uiytkowanej pnez  Muzeum 
Miasta Lodzi", ubiegajqcego sie o dofinansowanie ze 6rodk6w Europe,iskiego 

Funduszu Romoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i ~rodowisko 2014-2020. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 201 5 r. poz. 15 15 i 1890), Rada Miejska w todzi 

uchwala, co nastepuje: 

5 1. Wyraja siq zgodq na realizacjq przez Miasto Lbdi w latach 2016-2020 projektu 
pn. ,,Rewitalizacja, modernizacja i poprawa infrastruktury zabytkowego obiektu Muzeum 
Miasta todzi - Palac Poznanskich w czqici uzytkowanej przez Muzeum Miasta todzi", 
ubiegajqcego siq o dofinansowanie ze irodkbw Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Prograrnu Operacyjnego Infrastruktura i ~rodowisko 2014-2020, 
zwanego dalej Projektem. 

5 2. Realizacja Projektu nastqpi w przypadku jego zatwierdzenia do realizacji przez 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

5 3. Realizacja Projektu nastqpi przy udziale irodkbw pochodzqcych z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i ~rodowisko 2014-2020, w wysokoici nie wiekszej ni i  85% wydatkbw kwalifikowalnych 
Projektu, to jest 14.523.943,08 zl (slownie: czternaicie milionbw pipdset dwadzieicia trzy 
tysiqce dziewiqdset czterdzieici trzy zlote 0811 00) oraz z budzetu Miasta Lodzi w wysokoici 
nie mniejszej niz 6.493.056,92 zl (slownie: szeid milionbw czterysta dziewiqddziesiqt trzy 
tysiqce piqddziesiqt szeid zlotych 9211 00). 

fj 4. W przypadku otrzymania dofinansowania Rada Miejska w Lodzi zobowiqzuje 
Prezydenta Miasta todzi do zabezpieczenia irodkbw koniecznych do realizacji Projektu. 

5 5. Wykonanie uchwaty powierza siq Prezydentowi Miasta todzi. 

5 6. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjqcia. 

Przewodniczqcy 
Rady Miejskiej w Lodzi 

Tomasz KACPRZ 
Projektodawcq jest WICEPRE%YI)F:Nrr MIASTA 
Prezydent Miasta todzi 



Uzasadnienie 

W zwiqzku z ubieganiem sic o dofinansowanie dla projektu: ,,Rewitalizacja, 
modernizacja i poprawa infrastruktury zabytkowego obiektu Muzeum Miasta Lodzi - Palac 
Poznanskich w czeSci uwkowanej przez Muzeum Miasta Eodzi" w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i ~rodowisko 2014 - 2020 (dzialanie: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwbj 
zasobow kultury) w trybie konkursowym, zgodnie z wytycznymi ministerialnymi niezbedne 
jest potwierdzenie woli realizacji pro-jektu wraz z zapewnieniem o zabezpieczeniu Srodk6w 
na realizacje przedsiewziqcia (wkladu wlasnego). 

W zwiqzku z powyzszym pojawila siq potrzeba przyjqcia niniejszej uchwaly 
intencyjnej. W przypadku pozytywnego przejscia procedury konkursowej na etapie zawarcia 
umowy o dofinansowanie planuje s i ~  zabezpieczenie wkladu wlasnego na realizacjq 
projektu w ramach WPF. Terrnin skladania dokumentacji konkursowej uplywa dnia 3 1 
marca 20 16 r. 

Projekt obejmuje kompleksowq rewitalizacjq, modernizacje i remont zabytkowego 
palacu Izraela Poznaliskiego w celu przywrbcenia reprezentacyjnemu budynkowi dawnej 
SwietnoSci oraz rozwbj instytucji kultury - Muzeum Miasta Eodzi poprzez przeksztalcenie 
placowki w nowoczesne ,,muzeum miasta". 

Zmieniajqca siq we wspolczesnym Swiecie pozycja i rola placowek muzealnych oraz 
coraz wieksze wymagania odbiorcy, sprawiaja, ze Muzeum Miasta Lodzi musi 
odpowiedzied na te wyzwania i przeksztalcad siq w nowoczesnq instytucjq z interesujqcymi 
wystawami opartymi nie tylko na zbiorach, ale na nowych technologiach i pomyslach 
wizualno - wystawienniczych. Niestety zar6wno warunki (brak nowoczesnej infrastruktury, 
dostosowanej do potrzeb os6b niepelnosprawnych) jak i brak powierzchni ekspozycyjnej 
nie pozwalajq na rozwoj i realizacjq interesujqcej oferty programowej zwlaszcza 
wystawienniczej. Realizacja projektu pozwoli nie tylko zaspokoid podstawowe warunki 
i potrzeby muzealne na najblizsze lata, zwiqzane z realizacjq programu merytorycznego 
i organizacjq zaplecza magazynowo - technicznego Muzeum, ale r6wniei przyczyni siq do 
ochrony i zachowania jednego z najcenniejszych obiektbw zabytkowych w wojewodztwie 
lodzkim, majqcego status Pomnika Historii (Rozporzqdzenie Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie uznania za pomnik historii ,,Lodi - 
wielokulturowy krajobraz miasta przemyslowego"). 

Projektowsna uchwala niesie ze sobq zatem zarowno skutki finansowe dla budietu 
miasta, jak i skutki spoleczne, w zakresie opisanym powyzej. 

W powyzszej sprawie nie byla do tej pory wydawana uchwala Rady Miejskiej 
w t odzi. 
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t b d i ,  0 rnarca 2016 roku 

Pani 

Dagmara ~ m i ~ i e l s k a  

Dyrektor Wydziatu Kultury 

Urzgdu Miasta todzi 

W nawiqzaniu do zlozonego projektu uchwaty Rady Miejskiej w todzi w sprawie 

wyrazenia zgody na realizacjq przez Miasto todz projektu pn. ,,Rewita/izacja , 

modernizacja i poprawa infrastruktury zabytkowego obiektu Muzeum Miasta todzi - 
Paiac Poznariskich w czqsci uzytkowanej ptzez Muzeum Miasta Lodzi" ubiegajqcego 

siq o dofinansowanie ze srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Programu Operacyjnego lnfrastruktura i Srodowisko 2014-2020 informujq, 

ze na obecnym etapie procedowania projektu nie wnoszq uwag . 

Jednoczesnie wqtpliwosc budzi trest zapisu 5 5 projektu , gdyz Prezydent 

Miasta ma prawo zaproponowac Radzie Miasta zmiany budzetu, w ktorej 

kompetencji lezy stosowna zmiana w tym zakresie. 


