
UCHWAŁA
RADY POWIATU W SIEDLCACH

z dnia 20 kwietnia 2018 r.

w sprawie nadania statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Dom Pracy Twórczej 
„Reymontówka” w Chlewiskach

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 
z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.) oraz art. 9 i art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. 
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 862  z późn. zm.) Rada 
Powiatu w Siedlcach uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się Statut samorządowej instytucji kultury pod nazwą Dom Pracy Twórczej 

„Reymontówka” w Chlewiskach w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr V/30/99 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie 

nadania Statutu Domowi Pracy Twórczej  „Reymontówka” w Chlewiskach.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Siedlcach.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego.

 
 

Przewodniczący Rady

/-/ Zygmunt Wielogórski



Załącznik do Uchwały
Rady Powiatu w Siedlcach
z dnia 20 kwietnia 2018 r.

Statut Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach

Rozdział I.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Dom Pracy Twórczej „Reymontówka" w Chlewiskach, zwany dalej „Reymontówką” jest 

samorządową instytucją kultury, wpisaną do rejestru instytucji kultury Powiatu Siedleckiego pod 

pozycją Nr 1/99.

2. Reymontówka działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 

(Dz.U. z 2017 r., poz. 862 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą";

2) niniejszego statutu.

3. Siedzibą Reymontówki jest miejscowość Chlewiska gm. Kotuń, województwo mazowieckie.

4. Terenem działania Reymontówki jest obszar powiatu siedleckiego.

5. Organizatorem Reymontówki jest Powiat Siedlecki wykonujący swoje zadania poprzez Radę 

Powiatu w Siedlcach i Zarząd Powiatu w Siedlcach w zakresie przyznanych im kompetencji.

Rozdział II.
Zakres działalności

§ 2. 1. Celem działania Reymontówki jest prowadzenie wielokierunkowej działalności w zakresie 

upowszechniania kultury i sztuki oraz zachowania dziedzictwa kulturowego, a także przygotowania 

społeczności lokalnej do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenia jej wartości.

2. Reymontówka realizuje cele określone w ust. 1, w szczególności poprzez:

1) organizowanie koncertów, wystaw artystycznych oraz innych wydarzeń z różnych dziedzin 

kultury;

2) organizowanie plenerów i warsztatów artystycznych;

3) promowanie twórców i przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych;

6) prezentację obiektów zabytkowych oraz ruchomych dóbr kultury, stanowiących majątek 

Reymontówki oraz ich ochronę i konserwację;

7) stwarzanie warunków do uprawiania pracy twórczej, artystycznej i edukacyjnej;



8) tworzenie warunków do wymiany doświadczeń, integracji i doskonalenia warsztatu 

artystycznego twórców;

9) organizowanie artystycznych kolonii dla dzieci i młodzieży;

10) organizację szkoleń i spotkań pracowników i działaczy kultury.

Rozdział III.
Organy zarządzające i doradcze

§ 3. 1. Reymontówką kieruje dyrektor, którego powołuje Zarząd Powiatu w Siedlcach na okres  

siedmiu lat w trybie określonym ustawą.

2. Dyrektor jest bezpośrednim przełożonym pracowników Reymontówki.

§ 4. Organizację wewnętrzną Reymontówki określa regulamin organizacyjny nadawany przez 

Dyrektora w trybie przewidzianym ustawą.

§ 5. 1. Przy Reymontówce działa Rada Programowa jako organ doradczy.

2. Członków Rady Programowej powołuje i odwołuje Zarząd Powiatu w Siedlcach na wniosek 

dyrektora Reymontówki.

3. Rada Programowa liczy 5 osób.

4. Kadencja Rady Programowej trwa 4 lata.

5. Zmiany w składzie osobowym dokonywane są w trybie powołania.

6. Szczegółową organizację i tryb działania Rady określa jej regulamin ustalony przez dyrektora 

Reymontówki i zatwierdzony przez Zarząd Powiatu.

7. Członkowie Rady Programowej pełnią swoje funkcje społecznie.

Rozdział IV.
Źródła finansowania

§ 6. 1. Reymontówka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie.

2. Reymontówka pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.

3. Przychodami Reymontówki są:

1) dotacje z budżetu organizatora;

2) wpływy z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego oraz  

z najmu i dzierżawy składników majątkowych;

3) środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych;

4) inne źródła.



§ 7. 1. Reymontówka, na zasadach przewidzianych w przepisach prawa, może prowadzić, jako 

dodatkową, działalność gospodarczą w zakresie:

1) dzierżawy i wynajmu pomieszczeń i innych składników majątkowych;

2) organizacji konferencji, szkoleń, seminariów;

3) usług gastronomicznych, hotelowych i transportowych;

4) sprzedaży wydawnictw, publikacji, wyrobów sztuki;

5) usług elektroakustycznych, fotograficznych i filmowych,

6) usług plastycznych i reklamowych,

7) usług wydawniczych, kserograficznych i komputerowych;

8) usług edukacyjnych i szkoleniowych.

2. Środki uzyskane z prowadzonej działalności dodatkowej mogą być wykorzystywane na realizację 

celów statutowych i pokrywanie kosztów bieżącej działalności.

§ 8. Majątek Reymontówki może być wykorzystywany wyłącznie do realizacji celów statutowych.

§ 9. Do składania oświadczeń w imieniu Reymontówki w zakresie jej praw i obowiązków 

finansowych oraz majątkowych uprawniony jest dyrektor. 

§ 10. Zmian w statucie dokonuje Rada Powiatu w Siedlcach w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

 

Przewodniczący Rady
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