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UCHWAŁA NR LV/302/2010
RADY GMINY W ZAKRZEWIE

z dnia 10 listopada 2010 r.

w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą Dom Ludowy w Cerekwi i nadaniu statutu tej 
jednostce. 

Na podstawie art.18, ust.2, pkt. 15 i art. 40, ust.2, pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (tj. Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy w Zakrzewie uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Powołuje się z dniem 01 stycznia 20011 roku jednostkę organizacyjną pod nazwą "Dom Ludowy 
w Cerekwi" . 

§ 2. Nadaje się jednostce, o której mowa w §1 statut wg załącznika do ustawy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Halina Lewandowska
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Załącznik do Uchwały Nr LV/302/2010

Rady Gminy w Zakrzewie

z dnia 10 listopada 2010 r.

Statut jednostki organizacyjnej pod nazwą "Domu Ludowego w Cerekwi". 

Rozdział I.
Przepisy ogólne. 

§ 1. Dom Ludowy w Cerekwi jest jednostką organizacyjną gminy Zakrzew prowadzącą działalność kulturalno - 
oświatową. jednostka organizacyjna działa na podstawie ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (tj. Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 ze zmianami). 

§ 2. 1) Terenem działania jednostki organizacyjnej są sołectwa: Cerekiew, Zdziechów. 

2) Działania kulturalne podejmowane przez jednostkę mogą obejmować również inne miejscowości w Gminie 
Zakrzew. 

§ 3. Siedzibą jednostki organizacyjnej zwanym dalej "Domem Ludowym" jest Cerekiew. 

Rozdział II.
Zadania Domu Ludowego. 

§ 4. Działalność Domu Ludowego polega na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury. 

§ 5. Działalność Domu Ludowego powinna być zgodna z zapotrzebowaniem i oczekiwaniami mieszkańców 
gminy Zakrzew. 

§ 6. Do podstawowych zadań Domu Ludowego należy: 

a) edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę, 

b) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, 

c) tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego. 

d) rozpoznanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych i rekreacyjno - sportowych 
społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. 

e) organizowanie okolicznościowych imprez i spotkań. 

f) organizowanie imprez sportowo - rekreacyjnych. 

Rozdział III.
Kierownictwo. Organ nadzorujący. 

§ 7. Bezpośredni nadzór nad Domem Ludowym sprawuje Wójt Gminy. 

§ 8. Domem Ludowym kieruje kierownik, którego zatrudnia na podstawie umowy o pracę Wójt Gminy. 

§ 9. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do kierownika dokonuje Wójt Gminy. 

§ 10. Kierownik Domu Ludowego odpowiada przed Wójtem Gminy za działalność jednostki organizacyjnej, 
którą kieruje. 

§ 11. Wymagania kwalifikacyjne kierownika Domu Ludowego określają odrębnie przepisy prawa. 

Rozdział IV.
Zasady gospodarki finansowej Domu Ludowego. 

§ 12. Dom Ludowy jest finansowany z budżetu Gminy. 
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Rozdział V.
Postanowienia końcowe. 

§ 13. W sprawach nieuregulowanych w Statucie stosuje się odpowiednie przepisy prawa, właściwe dla 
gminnych jednostek organizacyjnych. 


