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Sprawozdanie z działalności Fundacji „Sokólski 

Fundusz Lokalny” za rok 2015 
 
 

 
I.WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA 

 
1.Nazwa siedziba i adres organizacji 
  

Fundacja „Sokólski Fundusz Lokalny” 
16-100 Sokółka, Plac Kościuszki 9, tel./fax: 85 711 57 00 

e-mail: fundacjasfl@gmail.com 
 
2. Informacja o posiadanych jednostkach organizacyjnych (zarówno sporządzających 

samodzielne sprawozdania finansowe, jak też nie sporządzających takich sprawozdań). 

 

a) Ośrodek Wsparcia Rodziny, Sokółka, Plac Kościuszki 9 – nie sporządza samodzielnie sprawozdań 
finansowych 
b)Świetlica Środowiskowa” Koniczynka”, Sokółka Oś. Centrum 17 – nie sporządza samodzielnie 

sprawozdań finansowych 
c)Świetlica Środowiskowa „Stokrotka”, Sokółka Os. Broniewskiego 16 - nie sporządza samodzielnie 

sprawozdań finansowych. 
 
3. Podstawowy przedmiot działalności wg PKD 

 

9499Z – działalność pozostałych organizacji członkowsk ich, gdzie indziej niesklasyfikowanych 

 
4. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr, data wpisu, numer w ewidencji oraz 

statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON 

 

Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

Data rejestracji – 28 marzec 2000 
Numer księgi rejestrowej - 0000026308                                 
Nr identyfikacyjny REGON - P-050679990  

          
5. Dane dotyczące członków zarządu ( imię i nazwisko oraz funkcje) 

  
- Maria Talarczyk, Prezes Zarządu, Osiedle Centrum 9/33, 16-100 Sokółka 
- Barbara Chmielecka, Wice Prezes Zarządu, ul. Pocztowa 2/11, 16-100 Sokółka 

- Alina Struczewska, Sekretarz Zarządu, Os. Centrum 21/3, 16-100 Sokółka 
 

6. Określenie celów statutowych organizacji 

 
Celem statutowym Fundacji jest rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających 

rozwojowi społecznemu, gospodarczemu oraz poprawie jakości życia społeczności regionu 
sokólskiego poprzez prowadzenie i finansowanie działań w zakresie: 

 Pomocy społecznej, w tym wspieranie domów opieki społecznej, ochrony zdrowia i rehabilitacji 
osób niepełnosprawnych. 

mailto:fundacjasfl@gmail.com
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 Oświaty i wychowania, kultury, sportu i turystyki. 

 Ochrony środowiska. 
 Programów w zakresie przeciwdziałania bezrobociu. 

 Pomocy rodzinom wielodzietnym oraz słabo usytuowanym finansowo w kształceniu dzieci i 
młodzieży, prowadzenie świetlic środowiskowych. 
 Poprawy infrastruktury cywilizacyjnej regionu. 

 
 

I.Stan organizacyjno - prawny. 
 

Fundacja działa na podstawie statutu uchwalonego przez Radę Miejską w dniu 26 listopada 1999 
roku z późniejszymi zmianami dokonanymi przez Radę Fundacji. Rada Fundacji stanowi organ nadzoru 
i kontroli. Składa się z 9-ciu osób wybranych przez Radę Miejską na okres 4 lat: 2012-2015. Zarząd 

Fundacji składa się z 3 osób wybranych na 5 lat – dnia 22.VI.2015 roku do 2020 roku. W dniu 
16.V.2016 roku powołano nową Radę Fundacji składającą się z 10 osób wybranych przez Radę Miejską  

na okres 4 lat: 2016-2019. 

 

Majątek 

Majątek Fundacji pochodzi z: dotacji od samorządu i organizacji pozarządowych o zasięgu 
ogólnokrajowym, od jednej Fundacji zagranicznej, z darowizn od osób prawnych i fizycznych, ze 

zbiórek publicznych, z organizacji imprez charytatywnych i z 1% podatku. 
Fundacja użytkuje lokal o pow. 113,6 m2 w zasobach ZGKiM wyposażony staraniem Fundacji w 

niezbędne urządzenia i sprzęt biurowy o wartości 62 060 zł., w tym: 

17 235 zł. z Funduszy AED, z Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce i Polskiej Fundacji Dzieci i 
Młodzieży, 5 200 zł. ze środków Unii Europejskiej z programu ACCES 7859 zł z Fund acji Stefana 

Batorego, 18 104 zł z funduszy EFS zakupionych w 2007 roku w projekcie „Sami budujemy swoje 
szanse - wsparcie dla młodzieży trudnej”. Z projektu „Działajmy lokalnie- efektywne organizacje w 
województwie podlaskim” ze środków PO FIO zakupiono laptop o wartości 2280 zł. W ramach projektu 

„Nowe Technologie Lokalnie” PAWF realizowanego przez FRSI zakupiono oprogramowanie 
antywirusowe, urządzenie wielofunkcyjne oraz fax o wartości 1734 zł. 

Świetlica środowiskowa „Koniczynka” w zasobach Komunalnych (  od kwietnia 2015 r.) zajmuje 
powierzchnię 66,49 m2 i jest wyposażona w sprzęt audio - wizualny, m.in. notebook – drukarkę, kamerę, 
Internet ze środków Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności. Nowe wyposarzenie w świetlicy i 

kuchni zakupione zostały w 2015 roku.Świetlica „Stokrotka”, Os. Broniewskiego16 o powierzchni 
67m2 w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej - powstała w 2007 r. Wyposażenie świetlicy w notebook, 

kuchenkę mikrofalową, frytkownicę, robot kuchenny - ze środków firmy Danone, w 2015 doposażono  
kuchnie świetlicy ze środków Urzędu Miejskiego na wartość 6 198 zł Świetlice uzyskały zezwolenie na 
kontynuowanie działań od Burmistrza Sokółki na czas nieograniczony. 

 
    

Kapitał żelazny na dzień 31.12.2014 w wysokości 428 596,46 zł został ulokowany: 
-  KBC PARASOL FIO- 39 092,42 zł 
- Fundusz Papierów Dłużnych- 289 504, 04 zł – obecnie w zawieszeniu 

      - Fundusz Gama – 50 000 zł 
      - Fundusz UniFundusz – 50 000 zł 

 
Zatrudnienie 

 
 Członkowie Zarządu Fundacji ( 3 osoby) pełnią funkcje nieodpłatnie. 
 Na etacie Ośrodka i Świetlic zatrudnione były w roku 2015 na umowie o pracę – 4 osoby: 

-3 wychowawców świetlic środowiskowych, w tym 1 osoba z PUP na roboty publiczne skierowana od 1 
marca 2015 do 31.VII.2015, od 1.VIII 2015 etat SFL 
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- 1 osoba – wychowawca w świetlicy środowiskowej oraz pomoc biurowa z PUP na roboty publiczne 

skierowana od 1.VIII.2015 do  31.XII.2015 . 
 

- 1 pracownik biurowy od 1.VI.2015 – zasiłek chorobowy, urlop macierzynski 
- 1 osoba – pomoc wychowawcy w świetlicy środowiskowej oraz pomoc biurowa z PUP na roboty 
publiczne od 4.IX.2015 do  31.VII.2015. 

 
Ponadto były zatrudnione 2 osoby na umowę o dzieło i zlecenie na okres dłuższy niż 1 m-c: 

- Główna księgowa – 12 m-cy, wynagrodzenie ze środków Działaj Lokalnie, Urzędu Miejskiego. 
- Kierownik Ośrodka, Koordynator Programów – 12 m-cy, wynagrodzenie ze środków PAFW, 
Urzędu Miejskiego. 

 
 

I. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 

 

REALIZOWANE PROJEKTY 

 

1. Projekt „Wsparcie funkcjonowania punktów konsultacyjnych dla osób 

uzależnionych i ich rodzin. Ośrodek Wsparcia Rodziny” realizowany we współpracy 
z Urzędem Miejskim w Sokółce 

 
Ważniejsze działania i efekty: 

 

 Prowadzono punkt konsultacyjny - czynny codziennie od 10-16, korzystało 7 osób na tydzień. 

 Codzienne porady psychologiczne, prawne dla ofiar przemocy prowadzone były przez 
kierownika ośrodka codziennie i co druga środę miesiąca podczas dyżurów (członek komisji GPRPA) - 

skorzystało 34 osoby. 

 Grupa AA - 10 osób spotykała się 2 razy w tygodniu po dwie godziny 

 Przeprowadzono 3 zbiórki żywności - łącznie zebrano 5 741,81 kg żywności. Żywność ze 
zbiórek była rozdzielona poprzez szkoły dla około 120 dzieci z najuboższych rodzin z Gminy Sokółka. 
Organizowano wydawanie żywności z Unii Europejskiej dla ofiar przemocy. 

 Pobrano żywność z programu PEAD, pochodzącą z UE (we współpracy z OPS) w ilości 
30 978,44 kg  o wartości 70 151,64 zł 
Łącznie na dożywianie ubogich i dzieci ze świetlic wydano żywność na kwotę 90 858 zł 
 
 

2-3. Program „Świetlice Środowiskowe Koniczynka i Stokrotka dla dzieci z rodzin 

zagrożonych” we współpracy z Urzędem Miejskim w Sokółce 
 
W 2015 r. prowadzone były zajęcia w dwóch świetlicach środowiskowych, do których uczęszczało ok. 
40 dzieci (20 do świetlicy „Koniczynka”, 20 – świetlica „Stokrotka”). 

 
Ważniejsze działania i efekty: 

- codzienne zajęcia w świetlicach: odrabianie lekcji domowych, udzielanie korepetycji przez 

wychowawców i wolontariuszy - od godziny 12-18. 
- organizacja imprez na Dzień Dziecka, Andrzejki, Mikołajki, Wieczerzy Wigilijnej – z wystąpieniem 

dzieci w jasełkach oraz wręczenie paczek - prezentów. 
- codzienne dożywianie ok. 40 dzieci – żywność pochodziła ze zbiórek żywności i z Unii Europejskiej. 
- organizacja wypoczynku letniego. 

 Dzieci ze świetlic brały udział w projektach: 
- „Dziecko w świetlicy środowiskowej-zdrowe odżywianie” ze środków Urzędu Miasta w Sokółce. 
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- Podopieczni świetlic włączali się też do projektu Klubu Żeglarskiego „Żagiel” Sokółka pt.  

„Lato pod żaglami”. Projekt ten był finansowany w ramach programu „Działaj Lokalnie IX” PAFW i 
ARFP.   

-”Z bajką na żagle” ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku. 
 
 

 4. „DZIAŁAJ LOKALNIE IX” realizowany we współpracy z Akademią Rozwoju 
Filantropii w Polsce oraz 4 gminami powiatu sokólskiego  

 
Jest to program Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju 

Filantropii w Polsce i Fundację „Sokólski Fundusz Lokalny”. 

Celem programu jest pomoc w budowaniu aktywnych społeczności lokalnych, w których mieszkańcy 
wspólnie definiują problemy, starają się im przeciwdziałać bądź łagodzić ich skutki. Cel ten jest 

realizowany poprzez lokalny konkurs grantowy w czterech gminach powiatu sokólskiego. 

Dofinansowanie programu otrzymaliśmy z: 

− Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności – 47 000 zł., w tym na regranting 27 000 zł., 

− Urząd Miejski Sokółka – 15 000 zł., 

− Urząd Miejski Dąbrowa Białostocka – 5 000 zł., 
- Urząd Gminy Korycin – 5 000 zł. 

- Urząd Gminy Szudziałowo –3 000 zł. 
- Ze zbiórki 1% podatku –  500zł 

Na konkurs wpłynęło 23 wniosków. Komisja Grantowa przyznała 21 dotacji na sumę 58 500 zł. W 
trakcie trwania Konkursu zrezygnowała grupa UTW- „Rower, sudoku, scrable i szachy dla seniora i 
juniora”- dotacja po korekcie- 55 500 zł. 

 
Dofinansowanie otrzymały następujące projekty: 

 

LISTA ZEBRANYCH WNIOSKÓW I  PRZYZNANYCH DOTACJI  
W PROGRAMIE „DZIAŁAJ LOKALNIE IX” W ROKU 2015 

 
Wykaz wniosków do programu DL IX 2015, przyznane dotacje 

 

Nr 

wniosku 
Nazwa organizacji Nazwa grupy Tytuł projektu 

Wartość 

projektu 

Wartość 

otrzymanej 

dotacji 

1842/201
5/5 

Stowarzyszenie 
"Placówka" 

 „Spotkania świetlicowe” 
8492 2600 

2112/201

5/5 

Dąbrowskie 
Stowarzyszenie 

Produktu 
Lokalnego 

 „Bliżej tradycji – 
poznajemy produkty 

tradycyjne naszej gminy” 
4300 2500 

2100/201
5/5 

Miejsko – 
Gminny Ośrodek 

Kultury w 
Dąbrowie 

Białostockiej 

Mieszkańcy 
sołectwa  

Ostrowie 

„Moje boisko – miejsce 
do zabawy i spędzania 

wolnego czasu dla dzieci 
i młodzieży” 

4650 2100 

2141/201
5/5 

Miejsko-Gminny 
Ośrodek Kultury 

w Dąbrowie 
Białostockiej 

Przyjacielscy 
Dąbrowiacy 

„Przyjazna ławeczka dla 
małego i dużego” 

4470 2300 

1981/201 UKS KONAR –  „Letnia Szkółka Tenisa w 8295 4000 
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5/5 KORA - 
KORYCIN 

Korycinie” 

2026/201
5/5 

Stowarzyszenie 
Korycinianki 

 „Korycin pływa” 

10860 5500 

1716/2015

/5 

Stowarzyszenie 
Przyjaciół Gminy 

Szudziałowo 

 „Pasje lokalnych 
twórców” 4209 2500 

2042/2015

/5 

Gminny Ośrodek 
Animacji Kultury 

i Rekreacji 

Klub 
Współczesnej 

Kobiety 

„CZAS NA LEGENDĘ” 
4975 3500 

1979/201
5/5 

Stowarzyszenie 
społeczno – 

kulturowe wsi 
Lipina 

 „Smacznie i sportowo” 

3100 1200 

1762/201

5/5 

Przedszkole nr 1 
w Sokółce 

Razem możemy 
więcej 

„Język angielski łączy 
pokolenia” 

5504 2000 

1799/201
5/5 

Sokólski Ośrodek 
Kultury 

Dyskusyjny 
Klub Filmowy 

„Fantom” 

„Tarasiewicz kompozytor 
nieznany” 5046 3000 

1834/201
5/5 

Związek Tatarów 

Rzeczypospolitej 

Polskiej Oddział 

Bohoniki 

 „Czytanie w Bramie w 
Sokółce” 5910 2700 

1916/201
5/5 

Stowarzyszenie Q 
Pomocy 

 „Dla wszystkich starczy 
miejsca…” 

7730 2000 

1930/201
5/5 

Ludowy 

Uczniowski Klub 
Szachowy "Orient 

Sokółka" 

 „Szachy sport i rozrywka 

dla wszystkich” 
17010 3500 

1949/201

5/5 

Podlaskie 
Stowarzyszenie 
Agroturystyczne 

Sokólskie 
Bractwo 
Rycerskie 

„Żywa historia”  

 

 

 

9490 3000 

1988/201
5/5 

Oddział Rejonowy 

Polskiego Związku 

Emerytów Rencistów i 

Inwalidów w Sokółce 

Klub Seniora 

„Sokólskie 
Wrzosy” 

„Dwadzieścia lat i więcej 

chóru Sokólskie Wrzosy” 

 

 

 

 

15500 4300 

2027/201

5/5 

Zespół Szkół 

Ogólnokształcących 

w Sokółce 

Szkolne Koło 
Wolontariatu 

„Pomocna 
Dłoń” 

„Tak się kiedyś 
dziadkom żyło…” 

 

 

 

 

4200 1500 

2056/201

5/5 

Oddział Rejonowy 
Polskiego Związku 

Emerytów Rencistów i 

Inwalidów w Sokółce 

 „Seniorzy w 25-leciu 
samorządów i 15-leciu 

Fundacji SFL” 

 

 

 

 

12100 2300 

http://system.dzialajlokalnie.pl/?mod=d14&p=6,5770&l_r=1432278984
http://system.dzialajlokalnie.pl/?mod=d14&p=6,5770&l_r=1432278984
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2114/201
5/5 

Klub Żeglarski 

„ŻAGIEL” 
Sokółka 

 „Lato pod żaglami”  

 

 

 

6690 2500 

2055/201
5/5 

Inicjatywa DL Wytrwali „20 lat trzeźwości”  

 

 

 

3802 2500 

Razem 146 333 55 500 

 
Projekty były realizowane w okresie od 1 czerwca do 31 grudnia 2015 r. Podsumowanie projektów 

nastąpiło na spotkaniu połączonym w Wigilią w dn. 15.12.2015 r. 
 

 

 5. Konkurs  ,,Opowiedz...” 
 
                 W ramach programu Działaj Lokalnie otrzymaliśmy dofinansowanie na Konkurs Opowiedz... 
20015/2016-  2 000 zł. Na konkurs Opowiedz... 2015 roku  wpłynęło : w kategorii człowiek -2, miejsce-

 , motyw-. Nagrody autorom filmików wręczono na podsumowaniu konkursu Działaj Lokalni IX 15 
grudnia 2015: 
1. Pierwsze miejsce w kategorii miejcse - “Czytanie w Bramie”- Związek Tatarów Rzeczpospolitej 

Polskiej Oddział Bohoniki 
2. Pierwsze miejsce w kategorii człowiek-  “Język angielski łączy pokolenia”- Przedszkole nr 1 w 
Sokółce, grupa Razem Możemy więcej. 

3. Pierwsze miejsce w kategorii motyw- “Bądź na fali, pływaj z nami”- Klub Żeglarski “Żagiel” 
Sokółka. 

 
 

6.Projekt „Objęcie dzieci i młodzieży działaniami wychowawczymi, opiekuńczymi i 

edukacyjnymi w ramach wsparcia całodobowego w czasie wakacji” realizowany 
we współpracy z Urzędem Miejskim w Sokółce. 

 

W 2015 roku 15 dzieci aktywnie spędziło 10 dni nad morzem.Obóz w miejscowości Serbinowo 

został połączony z zajęciami profilaktycznymi W czasie trwania koloni dzieci wzięły udział w 
programie profilaktycznym z elementami socjoterapii  na temat skutków nadużywania alkoholu i 

narkotyków jak też ćwiczeń asertywnego odmawiania używek, radzenia sobie z emocjami i 
rozpoznawania uczuć .   

W obozie uczestniczyło 15 dzieci - podopiecznych świetlic środowiskowych „Stokrotka” i  

„Koniczynka”. Przez 10 dni dzieciom zapewnione były liczne atrakcje.Wycieczki autokarowe do: 
Kołobrzegu, Koszalina i Mielna oraz wycieczki piesze : do Gąsek, Chłopów i Serbinowa. Dzieci odbyły 

rejs statkiem wycieczkowym po Bałtyku. Spędziły czas w Parku Rozrywki „Na dzikim zachodzie”, 
zwiedziły Oceanarium i Muzeum Minerałów. 

Codziennie odbywały się ćwiczenia gimnastyczne, rozgrywki w piłkę nożną i siatkową, gry w 

ping-ponga i inne. Uczestnicy poznali zasady życia kolonijnego - przeszli chrzest obozowicza, brali 
udział w rozgrywkach sportowych, prezentacji grup. 

 
Sponsorami obozu byli: 
Urząd Miejski w Sokółce 8 000 zł, 
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Wpłaty  5 350 zł 

Łączny koszt kolonii: 15 446,49zł 

 

7.„Z bajką na żagle”  realizowany ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki 
Społecznej. 
 
 
 Dotację w kwocie 3 600 zł ze środków ROPS w Białymstoku wykorzystano na zorganizowanie 

zajęć z dziećmi ze świetlic środowiskowych w okresie czerwiec – wrzesień. Dzieci brały udział w 
zajęciach biblioterapii. Wzięły udział w wycieczce do Augustowa , gdzie pływały na łódkach. 

Uczestniczyły w zajęciach Klubu Żeglarskiego raz w tygodniu na żaglówkach w Sokółce. Poznały 
sztukę żeglowania, wiązania lin.Zaznały przyjemności czytania ze zrozumieniem książek z 
wypożyczalni, biblioteki. Korzystały z porad psychologicznych, poprawiły umiejętnosci komunikacyjne, 

zwiększyły swoja samoocenę. 
 

 

8.Dziecko w świetlicy środowiskowej-zdrowe odżywianie” 
              Dzieci  z obu świetlic przyrządzały zdrowe sałatki i desery na Dzień Matki i Dzień Ojca. 

Zorganizowano wyjazd dla 20 dzieci do Parku Linowego do Podjanowszczyzny. Zorganizowano 
konkursy na Festynie Dobroczynnym, doposażono w odkurzacz i szyld  przeniesionej do nowego lokalu 

świelticę „Koniczynka”. Dotację w kwocie 1 500 zł przyznał Urząd Miejski. 

 

9.„Wolność wczoraj i dziś”- projekt realizowany w programie Lokalne Partnersta 

Polsko -Amerykańskiej Fundacji Wolności- Animator Dobra Wspólnego 
 
               W ramach realiacji projektu przeprowadzono Miejską Grę Rowerową , w której wzięło udział 
60 uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z Sokółki. W trakcie rajdu rowerowego 

przeprowadzono warsztaty żeglarskie nad Zalewem Sokólskim, rowerowe we wsi Kraśniany i warsztaty 
obchodzenia się z końmi w stadninie koni w Kraśnianach. 
 Uczestnicy poznali historię sokólskich żeglarzy.Poznali zasoby energii niemechanicznej: 

jeździectwo, kolarstwo, żeglarstwo. Zintegrowali się w temacie zdobywania wolności i szukania 
nowych wartości. 

 Środki w kwocie 5 000 zł pochodziły z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. 
 

10.Kampania 1% podatku 

 
            Na kampanię 1% otrzymaliśmy wsparcie z Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce ze środków 

PAFW - 3000 zł w roku 2015. Dzięki różnorodnym akcjom, jak wręczanie ulotek na imprezach, 
wypełnianie zeznań PIT, posty na stronach internetowych, osobiste rozmowy, udało się pozyskać za rok 

2014 kwotę 25 446,50 zł z czego większość środków dotyczyła wspierania leczenia osób 
niepełnosprawnych i długotrwale chorych – 12 914 zł. Na cele Fundacji, w tym na program Działaj 
Lokalnie i na stypendia pozostało 8 595,07 zł oraz 3 937,43 zł na Fundusz Leczenia. 

 
 

11.Projekt „ Działaj Medialnie- wystawa” 
 

             Projekt sfinansowano ze środków Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce w wysokości 1000 zł. 

Wystawę w formie 5-ciu potykaczy z działalności organizacji i  grup realizujących projekty Działaj 
Lokalnie w latach 2004-2015- zaprezentowano na święcie organizacji pozarządowych w Sokółce 

połączonym z Rodzinnym Festynem Dobroczynnym w dniu 19 września 2015 r. Wystawę obejrzało 
około 200 osób. Wśród gości obecny był Marszałek Województwa Podlaskiego oraz Burmistrz 
Sokółki.Wystąpili: zespół wokalny z Kiejdan z Litwy i zespół Góralski z Doliny Popradu orza chór 
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„Sokólskie Wrzosy”. Stowarzyszenie  Zwiazek Tatarów Polskich przedstawiło jeden z cyklów 

„Czytanie w Bramie”. 
 

  
 
 

 

12. Program stypendialny dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 

 
W 2015 roku prowadziliśmy 3 rodzajów stypendiów dla uczniów gimnazjów, szkół 

ponadgimnazjalnych: 
 
a) Fundusz Stypendialny „Sokół” skierowany do niezamożnych uczniów ostatniej klasy szkół 

ponadgimnazjalnych mieszkających na stałe na terenie miasta i gminy Sokółka. 

Na rok szkolny 2015/2016 przyznano 2 stypendia po 150 zł. 

b) Fundusz Stypendialny „PRYMUS” skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych  
i ponadgimnazjalnych z miasta i gminy Sokółka – realizowany wspólnie z Fundacją im. St. Batorego w 
ramach Programu Stypendialnego „Równe szanse” i Urzędem Miejskim w Sokółce. 

Celem programu jest wyrównanie dostępu do edukacji młodzieży pochodzącej z biednych rodzin. 
Na rok szkolny 2015/2016 – stypendium „PRYMUS” otrzymało 29 osób - 12 stypendiów dla 

uczniów gimnazjów po 1000 zł na rok i 2 po 500 zł na I półrocze,13 stypendiów dla uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych po 1500 zł na rok i 2 po 750 zł na I półrocze. 

c) Stypendium motywacyjne – w roku szkolnym 2015/2016 otrzymał 1 uczeń – na II półrocze w 

kwocie 500 zł sfinansowane przez fundację „Muszkieterów” (Brico Marsche) 

 

Środki na fundusz stypendialny PRYMUS, w wysokości 40 000 zł. Fundacja SFL otrzymała z: 

- Fundacji im. Stefana Batorego 15 000 zł 
- Urząd Miejski w Sokółce 10 000 

- Fundacja SFL 15 000 zł 

Dyplomy zostały wręczone podczas Festynu Rodzinnego w dniu 18.09.2015r. W imprezie brali 
udział stypendyści, którzy prowadzili zbiórkę do puszek na Fundusz Stypendialny, w zamian za datki 

przekazywali Darczyńcom swoje wypieki i upominki. 

 

13. Programy stypendialne dla studentów. 

a) Program Stypendia Pomostowe 

Stypendium pomostowe w wysokości 5 000 zł rocznie na rok akademicki 2015/2016- Fundacji 
Edukacyjnej Przedsiębiorczości w Łodzi, z nominacji Fundacji "Sokólski Fundusz Lokalny", 
otrzymało 3  studentów I roku. 

 

Stypendia Pomostowe są finansowane ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności  

i  Narodowego Banku  Polskiego w wysokości 3/4 wartości stypendium oraz przez Fundację "Sokólski 
Fundusz Lokalny" w wysokości 1/4 stypendium. 

b) Program Stypendialny The Pucilowski Foundation Sokół 

Fundacja SFL otrzymała środki na program stypendialny „Sokół” z Fundacji „The Pucilowski 
Foundation” z Nowego Jorku, która przeznaczyła na stypendia kwotę $ 20 500 USD na stypendia  i 

$ 1000 USD na obsługę. 
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Przyznano 2 stypendia dla uczniów klas maturalnych po 1500 zł na rok szkolny 2015/2016, 15 

stypendiów dla studentów studiów stacjonarnych po 340 zł miesięcznie na rok akademicki 2015/2016 
(od października do lipca), na I półrocze 3 stypendiów dla studentów studiów stacjonarnych. Na I i II 

półrocze stódiów niestacjonarnych 4 po 3 400 płatne  
w dwóch ratach po 1700 zł na rok akademicki 2015/2016,  na I  semestr 2 stypendia w kwocie 1700 zł. 

Razem na stypendia „Sokół” w roku akademickim 2015/2016 będzie wydane 76 100 zł. 

 

 

I.Działalność gospodarcza 
 
Nie prowadzimy. 
 

II.Uchwały Zarządu 

 
W roku 2015 Zarząd odbył 14 posiedzeń podejmując 15 Uchwał w sprawach opiniowania wniosków, 

zatwierdzania sprawozdań, zatwierdzania list na obóz, zatrudnienia itp. 
 

III.Przychody Fundacji. 

  
Przychody i rozchody Fundacji w 2015 roku: 

 
Przychody Statutowe:        451 917,58 

- Darowizny pieniężne od osób fizycznych i prawnych                 13 199,64 
- Darowizny rzeczowe od osób fizycznych i prawnych                 99 858,94 
- Dochody akcji charytatywnych           6 037,00 

 - Środki pochodzące ze źródeł publicznych       181 501,62 
 

w tym: 
- 1 % podatku            20 509,07 
- z budżetu państwa (ROPS, Urząd Marszałkowski, PUP, FIO)     31 492,55         

- z budżetu gminy          129 500,00 
 

- Dotacje od innych organizacji pozarządowych w 2015 roku.                            147 645,38 
- pozostałe przychody                         3 675,00 
 

Przychody finansowe                                                                    7 143,77 

 Odsetki od rachunków bankowych                           - 

 wycena certyfikatów inwestycyjnych                                                                          - 
Pozostałe przychody operacyjne                  - 

- Umorzenie środków trwałych                 - 
 
RAZEM PRZYCHODY:          459 061,35 

 

- Fundusze własne (kapitał żelazny)                                                                           456 911,87  

   
- majątek trwały w użytkowaniu        -------------- 
- fundusz specjalny          -------------- 

- wynik finansowy netto za rok obrotowy                        4 066,83 
Należność dochodów. na drodze sądowej                                                               ---------------  

 
Koszty realizacji zadań statutowych                                          454 134,64  
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Wysokość kwot przeznaczonych na: 

 
- realizację celów statutowych Fundacji       425 209,20 
- wydatki administracyjne (czynsze, opłaty pocztowe, 

telefoniczne)             28 925,42 
Umorzenie środków trwałych                                                                                   - 

- koszty finansowe                                                                                                            859,88      
             
            

RAZEM KOSZTY:           454 994,52 

 

II. Dane o: 
 a) Liczbie osób zatrudnionych w Fundacji 
- na umowę o pracę (wyszczególnić stanowisko) –  4 osoby: 

1. Wychowawca dzieci w świetlicy Stokrotka – 
01.01.2015 do 31.03.2015 – 1 osoba ze środków PUP staż 

01.04.2015 do 30.07.2015 – 1 osoba umowa zlecenie 
01.08.2015 do 31.12.2015 – 1 osoba ze środków PUP 
2. Wychowawca dzieci w świetlicy „Koniczynka” 

01.01.2015 do 28.02.2015 – 1 osoba umowa zlecenie 
01.03.2015 do 31.07.2015 – 1 osoba ze środków PUP 

01.08.2015 do 31.12.2015 – 1 osoba na ¾ etatu ze środków SFL 
3. Pracownik administracyjny: 
01.01.2015 do 31.05.2015 – 1 osoba 

 
 

b) Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez Fundację (brutto): 
• wynagrodzenia                         89 266,24 
•nagrody             ------------- 

•premie             ------------- 
 

Wynagrodzenia osób zatrudnionych na umowę o pracę: 
 
 

• wynagrodzenia                       39 976,47 
•nagrody           ------------- 

•premie           ------------- 
 
c)Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłacanego łącznie (brutto) 

•członkom zarządu i innym organom Fundacji                                                             0 
•osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą                                          0 

 
d)Wydatki na wynagrodzenie z umów zleceń, umów o dzieło (brutto) 
•wynagrodzenia                                                                                                          49 595,07 

 
e) Udzielonych przez Fundację pożyczek pieniężnych z podziałem według ich wysokości, ze 

wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznawania pożyczek oraz podaniem podstawy statutowej 
takich pożyczek. 
Nie wystąpiły. 

f) Kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku 
Bank Zachodni WBK S.A. Oddział w Sokółce:                              118 595,07 

g)  Wartości nabytych obligacji oraz wielkość objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach praw 
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handlowego ze wskazaniem tych spółek. 

-Certyfikaty Inwestycyjne KBC PARASOL FIO                                                       39 092,42 zł 
-Fundusz Papierów Dłużnych                                                                                    289 504,04 zł 

- Fundusz Gama                                                                                                           50 000,00 zł 
- Fundusz UniFundusz                             50 000,00 zł 
 

 
RAZEM:           428 596,46 zł  

         
h) Nabytych nieruchomości, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie. 
Nie było. 

i) Nabytych pozostałych środków trwałych i wartości jednostkowej powyżej 3500. 
    nie było 

j) Wartości aktywów i zobowiązań Fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych 
sporządzonych dla celów statystycznych: 

 

       - Wartość aktywów na dzień 31.12.2015                                                             548 957,31 
     

       - Należności na dzień 31.12.2015                                                                             900,69 
       - Przychody przyszłych okresów                      68 691,49 
         W tym:               

- na wypłatę stypendiów w roku 2016                                                             41 255,71                                                        
- na wypłatę stypendiów w rokuu 2016/2017                                                     1 624,11 

- projekt DLIX               5 471,18 
- fundacja „Muszkieterów”                                                                                 3 500,00 
- pracownik administracyjno-biurowy                                                                5 500,00 

- 1 %(LUKS „Orient Sokółka”, Anna Zinówko, Izabela Szczebiot, Lisowski) 9 371,20  - 
- program „Opowiedz...”                                                                                     1 000,00       

- składki FSL                                                                                                          500.00 
- zapasy magazynowe                                                                                             468,29 

III. Dane o przychodach uzyskanych przez Fundację z odpłatnych świadczeń 

realizowanych w ramach celów statutowych, z uwzględnieniem kosztów tych 
świadczeń. 

 
Nie pobrano opłat.  

 
 

IV. Dane o działalności zleconej Fundacji przez podmioty państwowe  
i samorządowe (usługi państwowe, zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz  
o wyniku finansowym tej działalności. 

V.  
 
Fundacja prowadziła zadania zlecone przez Urząd Miejski: Ośrodek Wsparcia Rodziny-Stop przemocy 
domowej, prowadzenie Świetlic Socjoterapeutycznych „Koniczynka” i „Stokrotka” i programy 

stypendialne. 
Urząd Miejski w Sokółce z budżetu gminy przekazał  dotację na: 
- prowadzenie Ośrodka Wsparcia Rodzin 

 i świetlic                                                                                                                         86 000,00 
- program stypendialny „PRYMUS”                        10 000,00 

- program „Wypoczynek letni dla dzieci”                                                                       11 000,00 
- program „Kulturalnie przeciw nałogom”                                                                       6 000,00 
- program DL IX                                                                                                              15 000,00 
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Samorządy Gmin: Dąbrowa Białostocka, Korycin, na program „Działaj Lokalnie IX”  przekazały 

łącznie  10.000,00 zł. 
Urząd Marszałkowski, ROPS- 3 600 zł. 

 

V. Informacja o rozliczeniach Fundacji z budżetem z tytułu ciążących zobowiązań 
podatkowych, a także informacje w sprawie składanych informacji podatkowych. 

 
Fundacja w roku 2015 przekazała zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie  

4 852 zł. do Urzędu Skarbowego w Sokółce. 
 

 
VI. Przeprowadzone kontrole i wnioski 

 
         Bieżące kontrole sprawozdań składanych do Urzędu Miejskiego w Sokółce, sprawowała Pani 
Joanna Korzeniewska, inspektor w wydziale ewidencji i organizacji. Kontrole projektu „Z bajką na 

żagle” przeprowadziły przedstawicielki ROPS w Białymstoku. W obu przypadkach nie stwierdzono 
żadnych uchybień. Nadzór nad działalnością Fundacji sprawowała Rada Fundacji, która odbyła w 

zeszłym roku trzy posiedzenia. 
  
 

Sporządzono dnia  27.06.2016 r. 
 

 
 
 

 
                   

Zarząd Fundacji  

 

 
 

Zatwierdzono na posiedzeniu Rady Fundacji w dniu 30.06.2016 r. 
 

 
 


