Uchwała Nr XXXI/273/08
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 24 października 2008 roku
w sprawie nadania statutu instytucji kultury pn. Park Wielokulturowy – Stara Kopalnia
Wałbrzychu

w

Na podstawie art.18 ust.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz.U. z 2001 roku, Nr 142 poz. 1591 z póź. zm.), art. 13 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991
roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 roku Nr 13 poz. 123
z póź. zm.), Rada Miejska Wałbrzycha uchwala co następuje:
STATUT
PARKU WIELOKULTUROWEGO – STARA KOPALNIA
W WAŁBRZYCHU
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Park Wielokulturowy – Stara Kopalnia w Wałbrzychu, zwany dalej „Starą Kopalnią” jest gminną
instytucją kultury.
§2
Park Wielokulturowy – Stara Kopalnia działa na podstawie:
1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku
Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami),
2. Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (Dz. U. z 2001r. Nr 13 poz. 123 z późniejszymi zmianami),
3. Ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U Nr
162, poz. 1568 z późniejszymi zmianami),
4. Niniejszego statutu.
§3
Siedzibą Starej Kopalni jest miasto Wałbrzych, ul. Wysockiego 28, a terenem jego działalności –
obszar Dolnego Śląska.
§4
Stara Kopalnia jest instytucją kultury posiadającą osobowość prawną, wpisaną do rejestru instytucji
kultury prowadzonego przez Gminę Wałbrzych.
§5
Nadzór nad działalnością Starej Kopalni sprawuje Prezydent Miasta Wałbrzycha.
§6
Źródłem finansowania działalności Starej Kopalni są środki pochodzące z
− dotacji budżetu Miasta Wałbrzycha,
− przychodów z prowadzonej działalności,
− spadków, darowizn i zapisów,
− innych źródeł,

a przeznaczone na prowadzenie działalności statutowej i pokrycie kosztów utrzymania
II. ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STAREJ KOPALNI
§7
Stara Kopalnia opiekuje się zabytkami nieruchomymi, jakimi są obiekty pokopalniane stanowiące
architektoniczny zespół byłej Kopalni Węgla Kamiennego „Julia”, wpisanymi do rejestru zabytków
oraz rzeczami ruchomymi gromadzonymi na terenie kopalni i stanowiącymi jej wyposażenie.
Ponadto stwarza warunki do udostępniania obiektów oraz zgromadzonych zabytków i eksponatów
dla zwiedzających, a także upowszechnia i popularyzuje dobra kultury w zakresie historii, nauki,
techniki i kultury górniczej oraz prowadzi działalność kulturalną, naukowo - badawczą i edukacyjną
w zakresie wymienionych dyscyplin.
§8
1. Stara Kopalnia realizuje zadania, o których mowa w § 7, w szczególności przez:
1) konserwację i ochronę substancji zabytkowej dawnej KWK „Julia” oraz zgromadzonych
eksponatów,
2) zakupy, przyjmowanie darowizn, zapisów dóbr kultury (zabytków i materiałów
dokumentacyjnych), przyjmowanie depozytów, a także pozyskiwanie obiektów drogą badań
terenowych,
3) zapewnienie właściwych warunków zwiedzania i korzystania z zabytków i zbiorów,
4) promowanie kultury przemysłowej regionu, zwłaszcza związanej z górnictwem węgla
kamiennego,
5) promowanie działalności naukowo - badawczej oraz edukacyjnej,
6) prowadzenie badań i dokumentowanie dziedzictwa przemysłowego na potrzeby turystyki
kulturowej,
7) prowadzenie działalności wydawniczej,
8) organizowanie konferencji naukowych, imprez kulturalnych, oświatowych, turystycznych,
wystawienniczych, targowych i innych zgodnych z zakresem określonym w § 7.
2. W celu realizacji zadań wymienionych w ust. 1 Stara Kopalnia współpracuje z instytucjami
i organizacjami społecznymi, których cele i zadania zbliżone są do statutowych zadań Starej
Kopalni, w tym z Wojewódzkim Konserwatorem zabytków.
III. ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA STAREJ KOPALNI
§9
1. Starą Kopalnią zarządza i kieruje Dyrektor, który reprezentuje Starą Kopalnię na zewnątrz i jest
za nią odpowiedzialny.
2. Dyrektora powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Wałbrzycha.
3. Dyrektor jest pracodawcą dla pracowników Starej Kopalni.
§ 10
Organizację wewnętrzną Starej Kopalni określa regulamin organizacyjny nadawany przez
Dyrektora.
IV. GOSPODARKA FINANSOWA STAREJ KOPALNI
§ 11
1. Stara Kopalnia prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków,
na zasadach określonych dla instytucji kultury.

2. Podstawą gospodarki finansowej Starej Kopalni jest roczny plan działalności instytucji kultury,
zatwierdzony przez Dyrektora.
3. Roczne sprawozdanie finansowo - rzeczowe instytucji zatwierdza prezydent Miasta Wałbrzycha.
4. Stara Kopalnia prowadzi rachunkowość według zasad określonych w odrębnych przepisach.
5. Do składania oświadczeń w imieniu Starej Kopalni w zakresie praw i obowiązków majątkowych
i finansowych wymagane są podpisy dwóch osób: Dyrektora i głównego księgowego lub osób
upoważnionych przez Dyrektora, przy czym każdorazowo wymagany jest podpis Dyrektora lub
głównego księgowego.
§ 12
1. Stara Kopalnia może prowadzić - jako dodatkową - działalność gospodarczą według zasad
określonych w obowiązujących przepisach, w szczególności w zakresie usług:
1) wynajmu i dzierżawy budynków, pomieszczeń, terenu i składników majątku,
2) umieszczania reklam,
3) wykonywania ekspertyz naukowych i specjalistycznych,
4) konserwatorskich,
5) prowadzenia działalności gastronomicznej,
6) sprzedaży wydawnictw i pamiątek,
7) i innych.
2. Środki uzyskane z działalności gospodarczej Starej Kopalni mogą być wykorzystywane
wyłącznie dla realizacji celów statutowych.
§ 13
Stara Kopalnia samodzielnie gospodaruje przydzieloną i nabytą częścią mienia..
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 14
1. Przekształcenia, podziału i likwidacji Starej Kopalni może dokonać Rada Miejska Wałbrzycha
na warunkach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.
2. Zmiany w niniejszym Statucie mogą być dokonywanie wyłącznie w trybie właściwym dla jego
nadania.
§ 15
Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
§ 16
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.
Przewodnicząca
Rady Miejskiej Wałbrzycha
Agnieszka Kołacz – Leszczyńska

