
  

UCHWAŁA NR XXXVII/233/2021 

RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO 

z dnia 26 marca 2021 r. 

akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Powiatowy Dom Kultury w Sokółce 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 7, art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 

powiatowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 9 ust. 1, art. 11 ust. 1 i art. 13 ustawy z dnia 

25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2020 r. 

poz. 194) Rada Powiatu Sokólskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. Tworzy się samorządową instytucję kultury, działającą w formie domu kultury pod nazwą: Powiatowy 

Dom Kultury w Sokółce, zwaną dalej PDK, która rozpocznie działalność z chwilą wpisu do rejestru 

prowadzonego przez organizatora. 

§ 2. Siedziba PDK mieści się w Sokółce, ul. Adama Mickiewicza 11, 16-100 Sokółka. 

§ 3. PDK działa na terenie powiatu sokólskiego, ale może podejmować działania na obszarze 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. 

§ 4. Przedmiotem działania PDK jest prowadzenie i organizowanie wielokierunkowej działalności 

kulturalnej. 

§ 5. Nadaje się statut PDK w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 6. PDK nie jest instytucją artystyczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 października 1991 roku 

o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 194). 

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

Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady 

Krzysztof Krasiński 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 1 kwietnia 2021 r.

Poz. 1381



Załącznik do uchwały Nr XXXVII/233/2021 

Rady Powiatu Sokólskiego 

z dnia 26 marca 2021 r. 

Statut Powiatowego Domu Kultury w Sokółce 

Rozdział 1.  

Postanowienia ogólne 

§ 1. Powiatowy Dom Kultury w Sokółce, zwany dalej „PDK” działa na podstawie: 

1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U.  

z 2020 r. poz. 194); 

2) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 920); 

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305); 

5) niniejszego statutu. 

§ 2.1. PDK jest samorządową instytucją kultury, wyodrębnioną pod względem organizacyjnym  

i ekonomiczno – finansowym, posiadającą osobowość prawną, której organizatorem jest Powiat Sokólski, 

zwany dalej „Organizatorem”. 

2. Siedziba PDK mieści się w Sokółce, przy ul. Adama Mickiewicza 11, 16 – 100 Sokółka. 

3. PDK działa na terenie powiatu sokólskiego, ale może podejmować działania na obszarze 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. 

§ 3.1. Organizator zapewnia PDK warunki niezbędne do prowadzenia działalności i rozwoju oraz 

utrzymanie obiektu, w którym ta działalność jest prowadzona. 

2. Bezpośredni nadzór nad PDK sprawuje Zarząd Powiatu Sokólskiego. 

3. PDK może posiadać swoje logo w formie graficznej oraz hasło promocyjne ustalone przez 

Organizatora. 

4. PDK może używać nazwy pisanej wielkimi literami, skróconej „PDK w Sokółce”, a na potrzeby 

prowadzonej współpracy o zasięgu międzynarodowym, posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych 

językach obcych. 

Rozdział 2. 

Zakres działalności 

§ 4.1. PDK realizuje zadania Powiatu Sokólskiego w zakresie zaspokajania potrzeb i aspiracji kulturalnych 

społeczności powiatu sokólskiego poprzez tworzenie i upowszechnianie różnych dziedzin kultury oraz sztuki. 

2. Zakres działalności PDK: 

1) rozwijanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych mieszkańców z terenu powiatu sokólskiego, 

2) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji lokalnej, narodowej i państwowej, 

3) organizowanie różnorodnych form działalności kulturalnej - wydarzeń kulturalnych, warsztatów, 

wykładów, szkoleń, wystaw, prelekcji, konferencji, zajęć edukacyjnych i instruktażowych, 

4) propagowanie kultury i tradycji regionu, zwiększanie poczucia tożsamości regionalnej, 

5) wspieranie i promocja działalności zespołów ludowych i artystycznych, twórczości ludowej oraz kół 

gospodyń wiejskich, 

6) promowanie polskiego dziedzictwa narodowego jako ważnego elementu europejskiego dziedzictwa 

kulturowego, 
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7) organizowanie lub współorganizowanie na terenie powiatu sokólskiego obchodów świąt państwowych,  

a także rocznic lokalnych i ogólnopaństwowych wydarzeń historycznych, 

8) promowanie dorobku kulturalnego i historycznego wytworzonego przez mieszkańców powiatu sokólskiego, 

a także związanych z powiatem sokólskim, w kraju i za granicą, 

9) prowadzenie działalności badawczej, a także dokumentowanie i upowszechnianie wiedzy na temat historii 

powiatu sokólskiego - inicjowanie współpracy na poziomie lokalnym, ogólnopaństwowym  

i międzynarodowym, 

10) pozyskiwanie środków pozabudżetowych z funduszy krajowych i zagranicznych, w tym Unii Europejskiej  

i wykorzystywanie ich na realizacją zadań PDK, 

11) prowadzenie działalności prasowej, wydawniczej i fotograficznej, 

12) realizowanie wymiany kulturalnej i zagranicznej, 

13) organizowanie spotkań otwartych z artystami, aktorami i pisarzami. 

Rozdział 3.  

Organy zarządzające i doradcze oraz sposób ich powoływania 

§ 5.1. PDK zarządza Dyrektor, który reprezentuje go na zewnątrz i odpowiada za jego prawidłowe 

funkcjonowanie. 

2. Dyrektora PDK powołuje Zarząd Powiatu w drodze konkursu, w trybie i na zasadach określonych  

w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. 

3. Organizację wewnętrzną PDK określa regulamin organizacyjny nadany przez dyrektora PDK  

po zasięgnięciu opinii podmiotów, o których mowa w art. 13 ust. 3 ustawy o organizowaniu  

i prowadzeniu działalności kulturalnej. 

4. W PDK mogą działać zespoły jako organy doradcze dyrektora PDK, powołane w drodze zarządzenia 

wewnętrznego. 

5. Nazwę i zakres przedmiotowy organu doradczego, o którym mowa w ust. 4 określa regulamin 

organizacyjny PDK. 

Rozdział 4. 

Źródła finansowania 

§ 6.1. PDK prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową na zasadach właściwych dla instytucji kultury 

oraz jednostek sektora finansów publicznych. 

2. Dyrektor PDK corocznie składa Organizatorowi sprawozdanie z wykonania zadań w zakresie 

merytorycznym i finansowym. 

3. Źródłami finansowania działalności PDK są: 

1) dotacje podmiotowe i celowe z budżetu Organizatora, 

2) dotacje celowe z budżetu państwa i budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, 

3) przychody z prowadzonej działalności, 

4) przychody własne, przychody ze sprzedaży składników majątku ruchomego PDK, 

5) środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych, 

6) odsetki od środków na rachunku bieżącym i lokat, 

7) pozyskane środki pozabudżetowe z funduszy krajowych i zagranicznych, w tym Unii Europejskiej. 

4. PDK może prowadzić dodatkową, odpłatną działalność na zasadach określonych w obowiązujących 

przepisach, w zakresie: 

1) wypożyczenia, najmu, dzierżawy i sprzedaży posiadanych ruchomych składników majątkowych, 
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2) organizacji, produkcji, koprodukcji i obsługi wydarzeń kulturalnych, wystaw i konferencji oraz imprez 

okolicznościowych, 

3) prowadzenia szkoleń, warsztatów, zajęć edukacyjnych, 

4) działalności wydawniczej, poligraficznej i fotograficznej, 

5) produkcji i/lub sprzedaży obiektów rzemiosła artystycznego. 

5. Dochód uzyskany z działalności, o której mowa w ust. 4, wykorzystuje się celem finansowania 

działalności statutowej PDK. 

Rozdział 5. 

Postanowienia końcowe 

§ 7. Zmiany statutu mogą być dokonane w trybie właściwym do jego uchwalenia. 
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