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UCHWAEA NR 
RADY MIEJSKIEJ W EODZI 

z dnia 

w sprawie wyraienia zgody na wsp6tfinansowanie realizowanego p n e z  Centralne 
Muzeum Wt6kiennictwa w Eodzi projektu pn. ,,Wzbogacenie oferty Centralnego 

Muzeum Wtbkiennictwa w Eodzi poprzez modernizacje infrastruktury, prace 
konserwatorskie i zakup wyposaienia" wsp6tfinansowanego ze 5rodk6w Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i ~rodowisko 2014-2020 w ramach VIII Osi 
Priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozw6j kultury. 

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 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 Lodzi 

uchwala, co nastepuje: 

5 1. Wyraia siq zgodq na wsp6lfinansowanie realizowanego przez Centralne Muzeum 
Wl6kiennictwa w Lodzi projektu pn. ,,Wzbogacenie oferty Centralnego Muzeum 
Wl6kiennictwa w Lodzi poprzez modernizacje infrastruktury, prace konsenvatorskie i zakup 
wyposazenia" wsp6lfinansowanego ze Srodkow Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i ~rodowisko 2014-2020 w ramach VIII Osi Priorytetowej Ochrona dziedzictwa 
kulturowego i rozw6j kultury, zwanego dalej Projektem. 

5 2. 0g61ny koszt Projektu na lata 2016-201 9 wynosi: 13.247.100 zl (slownie: 
trzynaScie milion6w dwieicie czterdzieSci siedem tysiqcy sto zlotych). 

5 3. Wsp6lfinasowanie projektu nastqpi ze Srodkow pochodzqcych z Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i ~rodowisko 2014-2020 w ramach VIII osi priorytetowej 
Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozw6j kultury, w czqSci dotyczqcej Miasta Lodzi 
w latach 20 16 - 20 19 do wysokoSci: 4.297.1 53,OO zl (slownie cztery miliony dwieScie 
dziewiqkdziesiqt siedem tysiqcy sto piqkdziesiqt trzy zlote) wydatkow kwalifikowanych 
Projektu. 

8 4. Wykonanie uchwaly powierza siq Prezydentowi Miasta Lodzi. 

5 5. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjqcia. 

Przewodniczqcy 
Rady Miejskiej w Eodzi 

Tomasz KACPRZAK 
Projektodawcq jest 
Prezydent Miasta Lodzi 



Uzasadnienie 

W zwiqzku z ubieganiem siq o dofinansowanie przez Centralne Muzeum 
Wlokiennictwa w todzi dla projektu pn: ,,Wzbogacenie oferty Centralnego Muzeum 
Wlokiennictwa poprzez modernizacjq infrastruktury, prace konsenvatorskie i zakup 
wyposazenia" ze Srodkow Programu Operacyjnego Infrastruktura i ~rodowisko 2014 - 
2020. w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwoj kultury 
w trybie konkursowym, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego niezbqdne jest potwierdzenie woli realizacji projektu wraz z zapewnieniem 
o zabezpieczeniu Srodkow na realizacjq projektu (wkladu wlasnego). 

Z uwagi na fakt, iz na etapie skladania wniosku o dofinansowanie dokumentem 
potwierdzajqcym posiadanie Srodk6w na wklad wlasny do projektu moze by6 promesa 
organu prowadzqcego, pojawila siq potrzeba przyjqcia niniejszej uchwaly intencyjnej. 
W przypadku pozytywnego przejScia procedury konkursowej na etapie zawarcia umowy 
o dofinansowanie planuje siq zabezpieczenie wkladu wlasnego na realizacjq projektu 
w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej. Termin skladania dokumentacji konkursowej 
uplywa dnia 3 1 aarca 20 16 r. 

W budzecie na 2016 r. Muzeum ma zabezpieczone Srodki na przygotowanie 
dokumentacji niezbqdnej do zlozenia wniosku w kwocie 296.000.000 zl (slownie: dwieicie 
dziewiqCdziesiqt szeSC tysiqcy zl). 

Projekt obejmuje docieplenie drewnianych dom6w w Skansenie Lodzkiej 
Architektury Drewnianej, zapewniajqce mozliwoSC calorocznego ich uzytkowania i ochronq 
przed wplywem warunkow atmosferycznych zabytkowej substancji budynkow oraz zakup 
wyposazenia niezbqdnego do prowadzenia warsztatbw, zajqC dla dzieci, mlodziezy, 
seniorow, organizowania wystaw. Prace w pozostalych budynkach majq na celu 
przywrocenie im dawnej SwietnoSci, a tym samym rozwbj instytucji kultury przy 
zastosowaniu nowych technologii. 

Rola placowek muzealnych, ich pozycja zmieniajqca siq we w spolczesnym Swiecie 
oraz coraz wiqksze wymagania odbiorcy, sprawiaja, ze Muzeum musi odpowiedzied na te 
wyzwania i dostosowywaC swojq ofertq do oczekiwan zwiedzajqcych oraz uczestnikow 
dzialah edukacyjnych. 

Realizacja projektu pozwoli nie tylko na poszerzenie cieszqcej siq duzym 
zainteresowaniem oferty tzw. ,,Muzeum interaktywnego" na inne obiekty muzealne, ale 
rowniez przyczyni siq do ochrony i zachowania jednego z najcenniejszych zabytkowych 
obiektow poprzemyslowych w wojewbdztwie lodzkim, majqcego status Pomnika Historii 
(Rozporzqdzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lutego 201 5 r. w sprawie 
uznania za pomnik historii ,,L6di - wielokulturowy krajobraz miasta przemyslowego"). 

Szacunkowy koszt projektu na lata 2016 - 2019 wynosi 13.247.100 zl (trzynaicie 
milionbw dwieScie czterdziegci siedem tysiqcy sto zl). 

Projektowana uchwala niesie ze sobq zatem zarowno skutki finansowe dla budzetu 
miasta, jak i skutki spoleczne, w zakresie wyzej opisanym. 

W powyzszej sprawie nie byla do tej pory wydawana uchwala Rady Miejskiej 
w todzi. 
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t6diI'f?marca 2016 roku 

Pani 

Dagmara ~migielska 

Dyrektor Wydzialu Kultury 

Urzedu Miasta todzi 

W nawiqzaniu do z+ozonego projektu uchwaly Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie 

wyrazenia zgody na wspo/finansowanie realizowanego przez Centralne Muzeum 

W/okiennictwa w todzi projektu pn. ,,Wzbogacenie oferty Centralnego Muzeum 

Wiokiennictwa w todzi poprzez modernizacjq infrastruktury, prace konserwatorskie i 

zakupy wyposazenia " wspo~nansowanego ze srodkow Programu Operacyjnego 

lnfrastruktura i Srodowisko 2014-2020 w ramach Vlll Osi Priorytetowej Ochrona 

dziedzictwa kulturalnego i rozwoj kultury informuje, ze na obecnym etapie 

procedowania projektu nie wnosze uwag . 


