
UCHWAŁA NR 
RADY MIASTA ZGIERZA 

z dnia 16 stycznia 2014 r. 

z dnia 3 stycznia 2014 r. 
Zatwierdzony przez 

Proiekt 

w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Zgierz do Programu Grantowego Fundacji Kronenberga pn. Na tropie 
historii Zgierza 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 
poz. 645, poz. 1318), Rada Miasta Zgierza 

§ 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie Gminy Miasto Zgierz do Programu Fundacji Kronenberga, związanego 
z działaniami na rzecz edukacji w zakresie dziedzictwa kulturowego i tradycji. Projekt pn. Na tropie historii Zgierza ma 
na celu upowszechnienie wśród młodzieży z terenu Gminy Miasto Zgierz wiedzy na temat historii i dziedzictwa 
kulturowego miasta i rozwiniecie wśród nich umiejętności dziennikarskich. 

§ 2. Szacunkowa wartość inwestycji: nie większa niż 25.000,00 zł - koszty kwalifikowane, z czego: 

1) 19.200,00 zł - dofinansowanie ze środków Fundacji; 

2) 5.800,00 zł - finansowanie ze środków własnych. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zgierza. 

§ 4, Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Rady Miasta Zgierza przez okres 14 dni. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

uchwala, co następuje: 

• rmalno - prawnych 
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UZASADNIENIE 

Celem projektu będzie upowszechnienie wiedzy nt historii miasta Zgierza, osady zgierskich tkaczy i 
powstałego na jej bazie Parku Kulturowego Miasto Tkaczy oraz promowanie wśród młodych ludzi 
kreatywnego podejścia do turystyki i ochrony dziedzictwa kulturowego regionu. Adresatami projektu będą 
uczniowie szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z terenu Zgierza, tj. 45 uczestników 
bezpośrednich. Adresatami pośrednimi inicjatywy będą uczestnicy wycieczek po Zgierzu. 
Dotacja przeznaczona będzie m.in. na wynagrodzenia prelegentów za prowadzenie warsztatów 
dziennikarskich, fotograficznych i edytorskich oraz pokrycie kosztów wydruku paszportu turystycznego 
przybliżającego wiedzę nt osady zgierskich tkaczy. 
W efekcie projektu powstanie paszport turystyczny, przybliżający historię powstania wielokulturowej osady 
tkaczy, która była motorem rozwoju przedsiębiorczości w Polsce. Paszport zostanie wydrukowany oraz 
opublikowany w serwisie internetowym projektu i rozesłany w postaci elektronicznej do szkół, bibliotek oraz 
organizacji turystycznych. Realizacji projektu pobudzi kreatywności młodzieży: dzięki możliwości 
bezpośredniego uczestnictwa w tworzeniu propozycji materiałów upowszechniających dziedzictwo 
kulturowe regionu. 
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