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UCHWAŁA NR .................... 
RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Instytut Dziedzictwa 
i Dialogu – Łaźnia Moszczenica 

Na podstawie art. 9 ust. 1, art. 11 ust. 1 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. 
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.) oraz 
art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój 
u c h w a l a 

§ 1. Tworzy się samorządową instytucję kultury pod nazwą „Instytut Dziedzictwa i Dialogu – 
Łaźnia Moszczenica” zwaną dalej „Łaźnią Moszczenica”. 

§ 2. Instytut Dziedzictwa i  Dialogu – Łaźnia Moszczenica uzyskuje osobowość prawną 
i rozpoczyna działalność z dniem 1.10.2021 r. po wpisaniu do rejestru samorządowych instytucji 
kultury. 

§ 3. Siedzibą Instytutu Dziedzictwa i Dialogu – Łaźnia Moszczenica jest miasto Jastrzębie-Zdrój. 

§ 4. Przedmiotem działalności Instytutu Dziedzictwa i Dialogu – Łaźnia Moszczenica jest 
wykonywanie zadań własnych Gminy w zakresie organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej 
na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój poprzez tworzenie i upowszechnianie kultury i sztuki, turystyki, 
kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej społeczeństwa, stwarzanie możliwości kontaktu 
z wartościami kultury polskiej i światowej, rozpowszechnianie kultury muzycznej, teatralnej i turystyki. 

§ 5. Instytut Dziedzictwa i Dialogu – Łaźnia Moszczenica nie jest instytucją artystyczną. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój. 

§ 7. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

        Z up. PREZYDENTA MIASTA 
    /-/ Roman Foksowicz 

                 I ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA 
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Uzasadnienie 
 

Instytut Dziedzictwa i Dialogu - Łaźnia Moszczenica jest dla naszego Miasta dużym atutem. To Łaźnia 
Moszczenica daje nam szanse do zadbania o historię uzdrowiskową i współczesną miasta Jastrzębie-
Zdrój jako całości. To stamtąd będzie prowadziła ścieżka wolności przez Osiedle Gwarków, Kościół na 
Górce - Parafię Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła do Pomnika Porozumienia Jastrzębskiego.  

Szczególnie ważne jest budowanie i promocja marki miasta Jastrzębie-Zdrój w obszarze historii 
uzdrowiskowej oraz czasów współczesnych, a zwłaszcza powstanie Miasta, rozwój przemysłu 
wydobywczego, strajki w kopalniach i podpisanie porozumienia jastrzębskiego. Celowi temu ma służyć 
Instytut Dziedzictwa i Dialogu - Łaźnia Moszczenica, w ramach którego będzie prowadzone Centrum 
Porozumienia Jastrzębskiego, Izby Pamięci znanych jastrzębian ważnych dla naszej społeczności, Punkt 
Informacji Turystycznej oraz współpraca krajowa i międzynarodowa w ramach kultywowania 
dziedzictwa postindustrialnego.  

Celem Łaźni Moszczenica będzie kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej naszych 
mieszkańców, stworzenie możliwości kontaktu z wartościami kultury polskiej i światowej, 
rozpowszechnianie kultury muzycznej, teatralnej i turystyki. 

Do zadań Łaźni Moszczenica będzie również należeć: tworzenie, gromadzenie, upowszechnianie 
i ochrona dóbr kultury, inicjowanie i prowadzenie badań dotyczących historii i turystyki kulturowej, 
ochrona i popularyzacja dziedzictwa postindustrialnego, kultywowanie tradycji, historii i zwyczajów 
naszego Miasta. Działania Łaźni Moszczenica są skierowane również na edukację kulturalną dzieci 
i młodzieży jako przyszłych odbiorców oraz współtwórców kultury i historii naszego Miasta.  

 
 
 
 
         NACZELNIK WYDZIAŁU 

      /-/ Ewa Gutowska 


