
UCHWAŁA NrV/30/99 
Rady Powiatu w Siedlcach 

z dnia 26 lutego 1999 r.

w sprawie nadania Statutu Domowi Pracy Twórczej „Reymontówka” w 
Chlewiskach.

Na podstawie art. 9 i art. 13 ust. I i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 
roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz.U.Nr 110, poz. 
721 - tekst jednolity ) oraz § 76 Statutu Powiatu ust. 2 pkt. 4 Rada Powiatu 
Siedleckiego uchwala, co następuje:

§1.

Nadaje się Statut Domowi Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach 
gm. Kotuń w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Siedlcach.

W
§3.

Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZE WOI) N fcZĄC  Y Ii A DY

tnż. Marek Gorzale



STATUT
DOMU PRACY TWÓRCZEJ „REYMONTÓWKA” 

W CHLEWISKACH

§1.

Dom Pracy Twórczej „Reymontówka” zwany dalej „Reymontówką” został 
utworzony na mocy Zarządzenia Nr 8/83 Wojewody Siedleckiego z dnia 21 
marca 1983 roku w sprawie utworzenia Domu Pracy Twórczej 
„Reymontówka” w Chlewiskach gm. Kotuń i na mocy art. 26 ustawy z dnia 13 
października 1998 roku Przepisy wprowadzające ustawy reformujące 
administrację publiczną ( Dz.U.Nr 133 poz. 872 ) przejęty został przez Powiat 
Siedlecki i działa na podstawie:
1. Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu 

działalności kulturalnej (Dz.U.Nr 114, poz. 493 z późniejszymi zmianami ).
2. Niniejszego statutu.

§2.

„Reymontówka” jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do rejestru 
instytucji kultury Powiatu Siedleckiego pod pozycją Nr 1/99, posiadającą 
osobowość prawną.

w Siedzibą „Reymontówki” jest miejscowość Chlewiska gm. Kotuń, woj. 
mazowieckie.

Terenem działalności „Reymontówki” jest teren Powiatu Siedleckiego.



IL Cele i zadania „Reymontówki”,

§5

„Reymontówka” jest instytucją szkoleniową i wypoczynkową dla środowisk 
twórczych oraz dla pracowników i animatorów kultury z terenu Powiatu 
Siedleckiego.

§6.

Swoje ceie „Reymontówka” reaiizuje w szczególności:
- organizację i prowadzenie szkoleń doskonalenia zawodowego;
- organizację i prowadzenie plenerów i warsztatów artystycznych;
- organizowanie imprez oświatowych, artystycznych i rozrywkowych dla 

mieszkańców powiatu i innych środowisk;
- prowadzenie w sezonie letnim i zimowym wczasów, koloni oraz wypoczynku 

świątecznego:
- gromadzenie i prowadzenie biblioteki oraz środków audiowizualnych do 

celów szkoleniowych.

§7.

„Reymontówka” prowadzi swoją działalność samodzielnie lub we współpracy z 
innymi insty tucjami kultury' województwa mazowieckiego.

§8.

Działalność szkoleniowa i rekreacyjno - wypoczynkowa prowadzona jest wr 
oparciu o roczny program działania.

III, Organizacja i kierowanie.

§9.

Na czele „Reymontówki” stoi dyrektor, który kieruje jej działalnością, 
reprezentuje ją na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.
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§10.

Dyrektora powołuje i odwołuje Zarząd Powiatu w trybie ustawy o 
organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

§11.

Pozostałych pracowników zatrudnia dyrektor „Reymontówki” zgodnie z 
planem działalności instytucji.

§ 12.

Szczegółową organizację wewnętrzną, zasady kierowania „Reymontówką”, 
zakres zadań dla pracowników oraz zasady programowania pracy określa 
Regulamin Organizacyjny nadany przez dyrektora jednostki po uprzednim 
zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu, przedstawicieli załogi i organizacji 
związkowych.

IV. Gospodarka finansowa i mienie ..Reymontówki”,

§13.

„Reymontowska” jest instytucją kultury prowadzącą gospodarkę finansową na 
zasadach określonych dla zakładów budżetowych, koszty działalności bieżącej i 
zobowiązania pokrywa z uzyskiwanych przychodów.

§14.

Przychodami „Reymontówki” są:
- dotacje z budżetu Powiatu Siedleckiego;
- dochody własne uzyskiwane z prowadzonej działalności;
- środki otrzymywane od osób fizycznych i prawnych;
- inne dochodv.*/



Podstawą gospodarki finansowej „Reymontówki” jest roczny plan finansowy 
instytucji zatwierdzony przez jej dyrektora.

§16.

„Reymontówka” może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnie 
obowiązujących zasadach.

V, Przepisy końcowe,

§17.

Zmian w statucie dokonuje Rada Powiatu w trybie określonym dla jego 
nadania.

§18.

Przekształcenie, przekazanie lub likwidacja „Reymontówki” może nastąpić w 
drodze uchwały Rady Powiatu wydanej w oparciu o przepisy ustawy z dnia 25 
października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności 
kulturalnej.


