(
Projekt z dnia 29 lipca 2020 r.

UCHWAŁA NR........
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
z dnia............. 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia Partnerskiego dotyczącego
realizacji projektu w ramach konkursu nr RPMA.05.03.00-IP.01-14-105/20

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) Rada Miasta Żyrardowa uchwala,
co następuje:

Upoważnia się Prezydenta Miasta Żyrardowa do zawarcia Porozumienia z Rzymskokatolicką

Parafią pw. Matki Bożej Pocieszenia w Żyrardowie w zakresie realizacji projektu
dotyczącego

konserwacji

kościoła

pw.

Matki

Bożej

Pocieszenia

w

Żyrardowie,

przeznaczonego do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w ramach Działania 5.3
Dziedzictwo kulturowe, typ projektów: Wzrost regionalnego potencjału turystycznego
poprzez ochronę obiektów zabytkowych.

§2.
Wykonanie uchwal) powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE
Porozumienie

jest

odpowiedzią

na

konkurs

nr

RPMA. 05.03.00-IP. 01-14-105/20

o przyznanie dotacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego na lata 2014-2020. Będzie stanowiło ono podstawowy dokument, niezbędny

do wspólnego aplikowania o środki unijne na dofinansowanie projektu dotyczącego ochrony

obiektu zabytkowego tj. kościoła pw. Matki Bożej Pocieszenia w Żyrardowie. Działanie
to przyczyni się do wzrostu regionalnego potencjału turystycznego. Liderem Partnerstwa
oraz Wnioskodawcą projektu będzie Rzymskokatolicka Parafia pw. Matki Bożej Pocieszenia

w Żyrardowie.
Miasto Żyrardów, jako partner projektu, odpowiedzialne będzie m.in. za promocję projektu

(zgodnie z regulaminem: w wysokości maksymalnie 15 tys. zł) oraz działania na rzecz

poprawy dostępności do zasobów kultury dla osób z niepełnosprawnościami tzn.
zastosowanie różnego rodzaju rozwiązań technicznych/technologicznych wpływających na

możliwość korzystania z zasobów kultury przez osoby z niepełnosprawnością (proponowane

działania: zeszyty z informacją o historii i zabytkach kościoła zapisane powiększoną czcionką
czarnodrukową na poddruku oraz czcionką brajlowską na folii; tyflografika prezentująca

rysunki fasady kościoła na poddruku wraz z przejrzystą warstwą dotykową; ulotki
z pismem brajla / krótką, podstawową informacją o kościele). Dodatkowo Miasto Żyrardów

wniesie do projektu zasoby ludzkie i organizacyjne niezbędne do realizacji projektu

rezyd

Lucjdn Krzysztof C/

