UCHWAŁA NR LI /281/ 2010
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 05.03.2010 roku
w sprawie : połączenia instytucji kultury działających na terenie
Gminy Iłża.
Na podstawie art.7 ust.1 pkt.9, art.9 ust.1 i art.18 ust.2 , pkt 9 litera h ustawy
z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001
roku Nr 142 , poz. 1591 z późn,zmian) oraz art.18 ust.1 i art.19 ust.1,2,3 i 4
ustawy z dnia 25 października 1991 roku
o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 roku Nr.13, poz.123 z późn. zmian) –Rada
Miejska w Iłży uchwala co następuje:
§1
1.

Z dniem 1 lipca 2010 dokonuje się połączenia instytucji kultury, których
organizatorem jest Gmina Iłża : Domu Kultury w Iłży i Wiejskiego Domu
Kultury w Jasieńcu Iłżeckim Górnym.
2. W wyniku połączenia instytucji kultury o których mowa w ust.1 tworzy
się instytucję kultury, która otrzymuje nazwę Dom Kultury w Iłży .
3. Siedzibą Domu Kultury jest miasto Iłża.
4. Dom Kultury w Iłży uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć
działalność z chwilą wpisu do rejestru samorządowych instytucji kultury.

§2
Podstawowym zadaniem Domu Kultury w
prezentacja wartości kultury i sztuki.

Iłży jest

edukacja, promocja i

§3
1. Majątek połączonych podmiotów wymienionych w § 1, ich zobowiązania
i wierzytelności przechodzą na Dom Kultury w Iłży z dniem wpisu do rejestru
instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Iłża.
2. Pracownicy połączonych instytucji kultury stają się pracownikami
Domu Kultury w Iłży, który przejmuje wszystkie prawa i obowiązki
wynikające ze stosunku pracy na podstawie art. 23/1/ ustawy z dnia 26 czerwca
1974 roku Kodeks pracy Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zmian.).
§4
Domu Kultury w Iłży zostanie nadany statut w trybie określonym w ustawie z dnia
25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
§5
Organizację wewnętrzna Domu Kultury w Iłży określi regulamin organizacyjny.

§6
Nadzór nad Domem Kultury w Iłży sprawuje Gmina Iłża.

§7
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłży.

§8
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miejskiego w Iłży oraz na tablicy ogłoszeń w Domu Kultury w Iłży oraz
w Domu Kultury w Jasieńcu Iłżeckim.

