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Odpowiedź na interpelacje z dnia 28.09.2021

W odpowiedzi na pismo przekazuję informację poszczególnych zagadnień:
1. Proponowana wysokość wynagrodzenia dla Dyrektora Instytutu Dziedzictwa i Dia'logu Łaźnia
Moszczenica wynosi 8 900 zł brutto.
2. W wyniku ogłoszonego konkursu na stanowisko dyrektora Instytutu Dziedzictwa i Dialogu - Łaźnia
Moszczenica w Jastrzębiu-Zdroju nie wpłynęła żadna oferta. P.o Dyrektor zostanie powołany bez
konkursu na czas określony w drodze powierzenia.
3. Instytut będzie prowadzi! wszystkie zadania zgodnie ze statutem. Do głównych zadań Instytutu
należą:
1) tworzenie, gromadzenie, upowszechnianie i ochrona dóbr kultury,
2) organizacja, wspieranie, współdziałanie i koordynacja wydarzeń kulturalnych,
3) .inicjowan•ie i prowadzenie badań dotyczących historii kulturowej i turystyki kulturowej,
4) ochrona i popularyzacja dziedzictwa postindustrialnego,
5) kultywowanie tradycji i zwyczajów,
6) rozwój i promocja turystyki kulturowej,
7) prezentacja koncertów, spektakli oraz organizowanie wystaw, ekspozycji kulturalnych,
8} realizacja autorskich projektów artystycznych, historycznych, edukacyjnych i kulturotwórczych,
9) prezentacja i popularyzacja współczesnego - dorobku artystycznego, historycznego
ze szczególnym uwzględnieniem środowisk twórczych miasta Jastrzębie-Zdrój,
10) gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie i udostępnianie dorobku kul;uralnego Instytutu
Dziedzictwa i Dialogu -Łaźnia Moszczenica,
11) dokonywanie nagrań fonograficznych i innych w celu popularyzacji i upowszechniania muzyki,
12) współdziałanie ze społecznym ruchem kulturalnym, organizacjami pozarządowymi
w organizowaniu indywidualnego i zespołowego uczestnictwa w kulturze,
13) tworzenie warunków sprzyjających twórczości i rozwojowi talentów artystycznych młodych
twórców i wykonawców,.
14) edukacja kulturalna mająca na celu przygotowanie dzieci i młodzieży do roli przyszłych
odbiorców i współtwórców kultury,
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15) organizowanie teoretycznych i praktycznych zajęć w ramach projektów artystycznych dla dzieci,
młodzieży i dorosłych,
16) budowanie i promocja marki miasta Jastrzębie-Zdrój w obszarze historii uzdrowiskowej oraz
czasów wspótczesnych, a zwłaszcza -powstanie Miasta, rozwój przemysłu wydobywczego, strajki w
kopalniach i podpisanie porozumienia jastrzębskiego
·4, W ramach działalności Instytutu będzie prowadzona obsługa organizacyjno-prawna oraz finansowo
księgowa.
5. Organy zarządzające i doradcze oraz sposób ich powoływania zostały określone w rozdziale 3
statutu Instytutu Dziedzictwa i Dialogu-Łaźnia Moszczenica.
· 6. W ramach nowo powstałej instytucji kultury planuje się w chwili obecnej zabezpieczyć 20 etatów.
11 etatów pracowniczych zostanie przeniesionych z Miejskiego Ośrodka Kultury oraz 5 etatów z
Miejskiej Bibliofeki Publicznej. Pozostałe etaty będą sukcesywnie uzupełniane decyzją Dyrektora
Instytutu.
7. Planuje się przeznaczyć na działalność Instytuty dotacje podmiotową w kwocie 4 OOO OOO zł.
8. Rada Programowa stanowi organ doradczy Dyrektora Instytutu. Członków Rady Programowej
powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój. Rada składa się z 7 członków, w tym 5 osób
wskazanych przez Dyrektora Łaźni Moszczenica i 2 wyznaczonych przez Prezydenta Miasta
Jastrzębie-Zdrój.
9. Budynek Instytutu mieszczący się przy ul. Targowej 7 w Jastrzębiu-Zdroju jest w trakcie adaptacji.
Koszty związane z realizacją projektu Postindustrialne dziedzictwo pogranicza przedstawiają się
następująco:
• · wykonanie dokumentacji technicznej - 322 OOO zł
• pełnienie funkcji Inżyniera Projektu nad realizacją części Projektu - 473.550,00 zł brutto,
• przebudowa z rozbudową obiektu na centrum dziedzictwa postindustrialnego „Łaźnia Moszczenica"
wraz z zagospodarowaniem terenu -13 747 833,11 zł
• wykonanie projektu wystawy wraz z aranżacją przestrzeni ekspozycyjnej Postindustrialnego
Dziedzictwa Pogranicza w Łaźni Moszczenica w Jastrzębiu-Zdroju -158 000,01 zł
Wykonanie wystawy wraz z aranżacją przestrzeni ekspozycyjnej Postindustrialnego Dziedzictwa
Pogranicza w łaźni Moszczenica w Jastrzębiu-Zdroju -w trakcie przygotowania, po przetargu będzie
znana ostateczna kwóta.

· Z poważaniem
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