
Sprawozdanie Zarządu z działalności
Fundacji „Sokólski Fundusz Lokalny” – organizacji pożytku publicznego za rok 2012

I.Dane organizacji pożytku publicznego

1. Nazwa organizacji Fundacja „Sokólski Fundusz Lokalny”

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

Kraj  POLSKA Województwo podlaskie Powiat sokólski

Gmina Sokółka Ulica Plac Kościuszki Nr domu 9 Nr lokalu -

Miejscowość Sokółka Kod pocztowy 16-100 Poczta Sokółka Nr telefonu 85 711 57 00

 Nr faxu 85 711 57 00 E-mail fundacjasfl@gmail.com Strona www www.sfl.org.pl

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym

2000-03-28

4. Data uzyskania statusu organizacji 
pożytku publicznego

2004-03-10

5. Numer REGON 050679990 6. Numer KRS 0000026308

7. Skład organu 
zarządzającego organizacji

Maria Talarczyk – Prezes Zarządu

Barbara Chmielewska – Wice Prezes Zarządu

Alina Struczewska – Sekretarz Zarządu

8. Skład organu kontroli lub
nadzoru organizacji

Rada Fundacji:

Halina Otoka – Przewodnicząca Rady, członek Komisji Finansowej

Krystyna Babynko – Z-ca Przewodniczącej Rady, Przewodnicząca Komisji Finansowej

Władysław Kazimierz Bieszczad – członek Komisji Stypendialnej

Henryk Cudnik – członek Komisji Stypendialnej

Lucyna Dowgiert – Sekretarz Rady, członek Komisji Stypendialnej

Krzysztof Matczak – członek Komisji Marketingowej

Justyna Renata Mazurczyk – Przewodnicząca Komisji Marketingowej

Marta Półtorzycka – Przewodnicząca Komisji Stypendialnej

Eugeniusz Marian Wiśniewski – członek Komisji Finansowej

Jadwiga Wysocka – Przewodnicząca Komisji Granatowej

9. Cele statutowe 
organizacji

Celem Fundacji jest rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających
rozwojowi społecznemu, gospodarczemu oraz poprawie jakości życia społecznego 
mieszkańców, zgodnie z przyjętym statutem.
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10. Sposób realizacji celów
statutowych organizacji

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Współpracę  z  organizacjami  krajowymi  i  zagranicznymi  w  zakresie  wymiany

doświadczeń i realizacji wspólnych programów dobroczynnych.
2. Prowadzenie i finansowanie programów przeciwdziałania patologiom społecznym,

alkoholizmowi, narkomanii i przestępczości.
3. Prowadzenie  i  wspieranie  finansowe programów pomocy osobom bezdomnym,

rodzinom wielodzietnym,  osobom samotnie  wychowującym  dzieci,  dzieciom ze
środowisk zagrożonych, osobom bezdomnym.

4. Prowadzenie  i  wspieranie  finansowe  programów  rehabilitacji  zdrowotnej,
społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.

5.   Prowadzenie  i  wspieranie  finansowe  programów  rehabilitacji  zdrowotnej,
społecznej  i  zawodowej  oraz  pomoc  materialną  osobom  poszkodowanym  w
wypadkach komunikacyjnych i wypadkach przy pracy.

6. Finansowanie  zabiegów  leczniczych  osób  w  stanie  zagrożenia  życia   nie
posiadających środków finansowych.

7. Prowadzenie  i  wspieranie  finansowe imprez,  programów i  wydarzeń  z  zakresu
kultury, sztuki, tradycji i kultury regionu służących lokalnej społeczności.

8. Pomoc finansową dla organizacji i instytucji zajmujących się sportem i turystyką.
9. Prowadzenie  i  wspieranie  finansowe  imprez  sportowych  i  turystycznych

organizowanych dla społeczności lokalnej.
10. Prowadzenie  i  wspieranie  finansowe  projektów  rozbudowy  infrastruktury

kulturalnej, sportowej i turystycznej.
11. Prowadzenie  i  finansowanie  działań służących  ochronie  przyrody,  środowiska  i

krajobrazu.
12. Prowadzenie  programu  stypendialnego  i  finansowanie  stypendiów  dla  dzieci  i

młodzieży.
13. Prowadzenie  i  wspieranie  programów  naukowych  i  badawczych  służących

rozwojowi społecznemu, gospodarczemu i cywilizacyjnemu.
14. Finansowanie nowatorskich programów edukacyjnych i nowych form kształcenia.
15. Finansowanie kształcenia nauczycieli i osób zajmujących się edukacją, oświata i

wychowaniem.
16. Finansowanie szkoleń dla osób bezrobotnych i niepełnosprawnych.
17. Wspieranie finansowe inicjatyw społecznych i projektów w zakresie budowy dróg i

sieci telekomunikacyjnych,  zaopatrzenia w wodę, budownictwa mieszkaniowego
dla  samorządu  terytorialnego,  bezpieczeństwa  publicznego,  poprawę  estetyki
otoczenia.

18. Inicjowanie  współpracy  pomiędzy  organizacjami,  środowiskami  i  osobami
fizycznymi na rzecz realizacji celów zgodnych z celami fundacji.

19. Wspieranie i pomoc w rozwoju świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży
zagrożonych alkoholizmem i narkomanią.

20. Wspieranie materialne i finansowe ofiar zdarzeń losowych i ich rodzin oraz osób
dotkniętych ubóstwem lub długotrwałą chorobą.

21. Organizowanie  wycieczek,  kolonii,  obozów  wypoczykowo-terapeutycznych  dla
dzieci i młodzieży.

11. Najważniejsze sfery działalności pożytku publicznego

(Należy  wskazać  nie  więcej  niż  trzy najważniejsze,  pod  względem
wielkości  wydatkowanych  środków,  sfery  działalności  pożytku
publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r.  o działalności  pożytku  publicznego i  o wolontariacie(Dz.  U.  z
2010 r. Nr 234, poz. 1536), zaczynając od najważniejszej)

1.Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w
trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych
rodzin  i  osób.  Przeciwdziałanie  uzależnieniom  i
patologiom społecznym.
2.  Prowadzenie  programów  stypendialnych  i
finansowanie stypendiów dla dzieci i młodzieży.
3. Finansowe  wspieranie  innych  instytucji,  organizacji
pozarządowych i inicjatyw obywatelskich.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1.Opis działalności pożytku publicznego 
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1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

1. Projekt „Wsparcie funkcjonowania punktów konsultacyjnych dla osób uzależnionych i
ich  rodzin.  Ośrodek  Wsparcia  Rodziny”  realizowany  we  współpracy  z  Urzędem
Miejskim w Sokółce.
2-3.  Program  „Świetlice  Środowiskowe  Koniczynka  i  Stokrotka  dla  dzieci  z  rodzin
zagrożonych” we współpracy z Urzędem Miejskim w Sokółce.
 4.  „DZIAŁAJ  LOKALNIE  VII”  realizowany  we  współpracy  z  Akademią  Rozwoju
Filantropii  w  Polsce  oraz  4  gminami  powiatu  sokólskiego.  Udzielanie  grantów  i
wsparcia dla organizacji i grup obywatelskich w budowie dobra wspólnego.
5.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.
6. Projekt „Klub Stypendysty,  czyli  wolontariat  na 6+” współfinansowany ze środków

MPiPS w Programie Operacyjnym Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
7. Projekt „Lepsze jutro” realizowany we współpracy z ROPS Białystok oraz Urzędem

Miejskim w Sokółce
8. Projekt „Kocham Sokółkę, dbam o jej estetykę” w ramach V4 Community Foundation
Maturity Program – III runda programu grantowego
9.  Program  stypendialny  dla  uczniów  gimnazjów  i  szkół  ponadgimnazjalnych  
10.  Programy stypendialne dla  studentów i  osób niepełnosprawnych  i  uczniów-ofiar
uzależnień
11.  Projekt  „Działajmy lokalnie – efektywne organizacje w województwie  podlaskim”
realizowany  przez  Fundację  SFL w partnerstwie  ze Stowarzyszeniem Samorządów
Euroregionu Puszcza Białowieska ze środków MPiPS PO FIO
12. Organizacja imprez charytatywnych – bale, festyny, pikniki itp.
13.Wizyty studyjne
Szczegółowy opis realizacji w/w projektów, przedstawiono w załączniku nr 1.

III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym 

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników / zysków i 
strat)

566926 ,41   zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

1.Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 520063,73   zł

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego -,     zł

3. Przychody z działalności gospodarczej -,    zł

4. Przychody z działalności finansowej 35035,36  zł

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 11827, 32   zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem:
290479 ,44 zł

18771,81    zł

w 
tym:

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

b) ze środków budżetu państwa 146707,63  zł

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego 125000,00  zł

d) z dotacji z funduszy celowych -,    zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem: 229584,29    zł

a) ze składek członkowskich -,    zł
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w 
tym:

b) z darowizn od osób fizycznych 44850,70    zł

c) z darowizn od osób prawnych 182521,36    zł

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest) 2212,23    zł

e) ze spadków, zapisów -,    zł

8. Z innych źródeł -,    zł

2. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym Koszty ogółem:

W tym:
wysokość
kosztów

finansowana z
1% podatku

dochodowego
od osób

fizycznych

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 524850 ,56    zł 497  ,    zł

w
tym :

a)koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego  497465,48    zł 497  ,     zł

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego -  ,    zł - ,    zł

c)koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej -  ,    zł

d)koszty administracyjne, w tym: zużycie materiałów i energii, usługi 
obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne 
świadczenia, amortyzacja

22883,96    zł - ,    zł

e)koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z 
pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych  4501,12    zł - ,    zł

f)pozostałe koszty ogółem: -  ,    zł  - ,     zł

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od 
osób fizycznych

1.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych niewydatkowanej 
w poprzednich okresach sprawozdawczych

- ,    zł

2.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem

 497,    zł

IV. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

W okresie sprawozdawczym w Fundacji było zatrudnionych 3 pracowników na umowę o pracę oraz 13 osób 
świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej.

2. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

W Fundacji pracowało 140 wolontariuszy akcyjnych (zbiórki żywności, kwesty itp.) oraz 49 wolontariuszy stałych ( w 
tym 30 klubowiczów Klubu Stypendysty, członkowie Zarządu i Rady Fundacji).

V. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym 

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie 
sprawozdawczym      13175,25    zł
w 
tym:

a) z tytułu umów o pracę   39688,06    zł

wynagrodzenie zasadnicze   39688,06    zł

nagrody -  ,    zł

premie -  ,    zł
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inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód) -  ,    zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych   92067,19    zł

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną 
działalnością pożytku publicznego  131755,25 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego -  ,    zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego   131755,25 zł

3. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń

(Można  podzielić  się  z  opinią  publiczną  dodatkowymi
uwagami dotyczącymi poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń
w  organizacji  wówczas  należy  wpisać  te  uwagi  w
przygotowane pole)

Wynagrodzenie pracowników Fundacji w 2012, było na poziomie 
najniższego wynagrodzenia krajowego brutto. Nieco wyższe 
wynagrodzenie osiągnęły osoby zatrudnione na podstawie umów 
cywilno-prawnych, świadczących usługi w krótkich okresach (od 2
do 4 m-cy) na potrzeby projektu „Klub Stypendysty, czyli 
Wolontariat na 6 +” z programu FIO.

VI. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie 
sprawozdawczym
1. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

Lp Nazwa zadania Kwota

1 Prowadzenie Ośrodka Wsparcia Rodziny 22000,     zł

2 Prowadzenie świetlicy Koniczynka 32000,     zł

3 Prowadzenie świetlicy Stokrotka 26000,     zł

4 Program Stypendialny Prymus 10000,     zł

5 Wypoczynek letni dzieci 6000,     zł

6 Program Działaj Lokalnie VII 15000,    zł

7 Lepsze jutro z ROPS 5300,   zł

2. W okresie 
sprawozdawczym 
organizacja realizowała 
zadania zlecone przez 
organy administracji 
rządowej

 
tak

3. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

Lp Nazwa zadania Kwota

1 Klub Stypendysty, czyli wolontariat na 6 + z PO FIO 69203,    zł

4. Dodatkowe informacje

(Należy wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)
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W roku 2012 Zarząd Fundacji SFL podjął 23 uchwały na 15 posiedzeniach.
Z tytułu 1 % podatku za rok 2011, od 287 podatników Fundacja zebrała kwotę 11 827,32 zł, większość podatników
nie  wskazywała  celów szczegółowych,  na  który  przeznacza  swój  1  %.  Wykazane  cele  szczegółowe  dotyczyły
funduszy  stypendialnych,  szachów,  wypoczynku  letniego  i  pomocy niepełnosprawnym.  Zgodnie  ze  wskazaniem
podatników w roku 2012 przekazano na popularyzację szachów dla LUKS Orient kwotę 497 zł, a pozostałe zebrane
środki z 1 % przeznaczyliśmy na stypendia (w tym stypendia dla uczniów niepełnosprawnych i na wypoczynek letni).
Pozostała kwota w wysokości 11330,32 zł zostanie rozdysponowana w 2013 r. w następujący sposób:
- 8320 zł – na wypłatę stypendiów w roku szkolnym 2013/2014
- 100 zł – na wypoczynek letni dzieci z ubogich rodzin 
- 1910,32 zł – na fundusz dziedzinowy - stypendialny (w kapitale żelaznym)
W 2012 roku Fundacja SFL realizowała projekt „Kocham Sokółkę, dbam o jej estetykę” z V4 Community Foundation
Maturity Program, skierowany do krajów wyszechradzkich czterech państw (Polska, Słowacja, Czechy i Węgry).
Dzięki  zaangażowaniu w projekt członków Klubu Stypendysty, Zakładu Gospodarki Komunalnej i  Mieszkaniowej,
Spółdzielni  Mieszkaniowej  i  Wspólnot  Mieszkaniowych – poprawił  się znacznie  wygląd miasta,  znikły z elewacji
szpecące  napisy,  wyznaczono  murki  do  malowania  graffiti,  zazieleniono  posesje.  Zmieniło  się  nastawienie
mieszkańców do przejawów wandalizmu i  niszczenia  mienia.  Fundacja SFL rozszerzyła  swoją działalność poza
cztery gminy powiatu sokólskiego, na sześć innych powiatów województwa podlaskiego: augustowski,  moniecki,
sejneński,  grajewski,  suwalski  i  grodzki  Suwałki,  w  projekcie  „Działajmy  lokalnie  –  efektywne  organizacja  w
województwie podlaskim” w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska. W
uznaniu  zasług  20-letniej  działalności  Fundacji  SFL,  Prezes  Zarządu  Fundacji  -  Pani  Maria  Talarczyk  została
wyróżniona w konkursie „Społecznik Roku 2011” organizowanym przez Akademię Rozwoju Filantropii  w Polsce,
Polsko-Amerykańską Fundację Wolności i Newsweek Polska.
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