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Sprawozdanie z działalności Fundacji „Sokólski 

Fundusz Lokalny” za rok 2016 
 
 

 
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, Plac Kościuszki 9a – 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. 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 Fundacji 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 loka lnie- 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 wyposażenie 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. Zakupiono w 2016 r.  krzesła do 
świetlic na kwotę 3 000 zł – ze środków firmy Bricomarche. 

 

    
Kapitał żelazny na dzień 31.12.2016 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 2016 na umowie o pracę – 3 osoby: 
- 2 wychowawców świetlic środowiskowych, w tym 1 osoba z PUP na roboty publiczne 

- 1 osoba jako pracownik biurowy z udziałem środków PUP, Urzędu Miejskiego i własnych 
- 1 osoba do wydawania żywności z Programu Żywnościowego z Unii Europejskiej 
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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 10 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 GKRPA) - 
skorzystało 68 osób, w tym 62 kobiety 

 Grupa AA - 12 osób spotykało się 1 raz w tygodniu po dwie godziny 

 Przeprowadzono 3 zbiórki żywności - łącznie zebrano 6 364 kg żywności o wartości 21519,95 zł. 
Żywność ze zbiórek była rozdzielona poprzez szkoły dla około 140 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 

36587kg o wartości 150824,79zł. 
Łącznie na dożywianie ubogich i dzieci ze świetlic wydano żywność na kwotę  172 235 zł 
 
 

2-3. Program „Świetlice Środowiskowe Koniczynka i Stokrotka dla dzieci z rodzin 
zagrożonych” we współpracy z Urzędem Miejskim w Sokółce 

 
W 2016 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 14-18. 

- 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: 

- „Żółty Talerz”ze środków Kulczyk Foundation we współpracy z Bankiem Żywności Suwałki-
Białystok. 
- „Wakacje w mieście i nad wodą” ze środków Urzędu Miasta w Sokółce. 

- „Wolni od używek” ze środków Urzędu Miasta w Sokółce. 
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- Podopieczni świetlic włączali się też do projektu Klubu Żeglarskiego „Żagiel” Sokółka pt.  

„Ahoj przygodo!”. Projekt ten był finansowany w ramach programu „Działaj Lokalnie IX” PAFW i 
ARFP.   

 

4. „DZIAŁAJ LOKALNIE IX” realizowany we współpracy z Akademią Rozwoju 
Filantropii w Polsce oraz 5 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 pięciu 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 –2 000 zł. 
- Urząd Gminy Nowy Dwór –2 000 zł. 

- Ze zbiórki 1% podatku –  2000zł 
Na konkurs wpłynęło 24 wnioski. Komisja Grantowa przyznała 17 dotacji na sumę 56000 zł. W 

trakcie trwania Konkursu zrezygnowała grupa Stowarzyszenie Społeczno-Kulturowe wsi Lipina, 
dotację w kwocie 2400 z przekazano Klubowi Szachowemu Orient w Sokółce. 

 

Dofinansowanie otrzymały następujące projekty: 
 

LISTA ZEBRANYCH WNIOSKÓW I  PRZYZNANYCH DOTACJI  
W PROGRAMIE „DZIAŁAJ LOKALNIE IX” W ROKU 2016 

 
Wykaz wniosków do programu DL IX 2016, przyznane dotacje 

 

 

Lp. Nazwa organizacji Nazwa 

grupy 

Tytuł 

projektu 

Wartość 

projektu 

Ocena 

Ilość 
punktów 

Wartość dotacji 

Wnioskowan

a 

Proponow

ana 

Gmina Sokółka 

1. Stowarzyszenie na 
Rzecz Wspierania 
Osób 
Niepełnosprawnych 
"Pod Skrzydłami" 

 "Od 
tradycyjneg
o rzemiosła 
do 
nowoczesny
ch technik 
artystyczny
ch" 

6 600 34,83 3570,00 3000 

2 ZWIĄZEK 
TATARÓW 
RZECZYPOSPOLI
TEJ POLSKIEJ 
ODDZIAŁ 
BOHONIKI 

 Zabytki 
wielu kultur 

7235 36,67 5775 3000 

http://www.system.dzialajlokalnie.pl/?mod=d14&p=6,7782&l_r=1465203284
http://www.system.dzialajlokalnie.pl/?mod=d14&p=6,7782&l_r=1465203284
http://www.system.dzialajlokalnie.pl/?mod=d14&p=6,7782&l_r=1465203284
http://www.system.dzialajlokalnie.pl/?mod=d14&p=6,7782&l_r=1465203284
http://www.system.dzialajlokalnie.pl/?mod=d14&p=6,7782&l_r=1465203284
http://www.system.dzialajlokalnie.pl/?mod=d14&p=6,7782&l_r=1465203284
http://www.system.dzialajlokalnie.pl/?mod=d14&p=6,7782&l_r=1465203284
http://www.system.dzialajlokalnie.pl/?mod=d14&p=6,7782&l_r=1465203284
http://www.system.dzialajlokalnie.pl/?mod=d14&p=6,8359&l_r=1465203689
http://www.system.dzialajlokalnie.pl/?mod=d14&p=6,8359&l_r=1465203689
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3 Polski Związek 
Działkowy 
Rodzinne Ogrody 
Działkowe " 
Osiedle Centrum" 
w Sokółce 

 „Zielone 
lato” 

5190 32,83 4000 2700 

4 Klub Szachowy 
Orient Sokółka 

  4640 32,33 3090 2400 

5 Sokólski Ośrodek 
Kultury 

Dyskusyjny 
Klub 
Filmowy 
"Fantom" 

Poznaj 
Świat 

3960 32,5 3150 2900 

6 Stowarzyszenie Q 
Pomocy 

Grupa 

Przyjaciół 
Moniuszki 

"Widma" 
Stanisław 
Moniuszko 

8800 36,17 6000 5000 

7 Stowarzyszenie 
Uniwersytet 
Trzeciego Wieku w 
Sokołce 

 Starość też 
radość - 
Radość na 
starość. 

3960 34,17 3160 2400 

8 Klub Żeglarski " 
ŻAGIEL " Sokółka 

 Ahoj 
przygodo ! 

8090 36,33 5490 4000 

9 Oddział Rejonowy 
Polskiego Związku 
Emerytów i 
Rencistów w 
Sokółce 

 "W trosce o 
aktywność 
seniorów" 

16350 33,00 5100 3600 

Razem 95484  60135 29000 

Gmina Dąbrowa Białostocka 

10 Stowarzyszenie 
"Placówka" 

 Spotkania 
świetlicowe 
II - Lato z 
Brzechwą 

6422 34,67 3000 2600 

11 Stowarzyszenie 
Dąbrowskie 

 Seniorzy 
bliżej 
kultury 

7900 33,33 6000 3000 

12 Miejsko-Gminny 
Ośrodek Kultury w 
Dąbrowie 
Białostockiej 

2 
Dąbrowska 
Drużyna 
Wędrownic
za 
Harcerskiej 
Służby 
Granicznej 
"Astat" im. 
Korpusu 
Ochrony 
Pogranicza 

"Gotowani
e poszło w 
las..." 

3200 34,33 2000 2000 

13 Miejsko - Gminny 
Ośrodek Kultury w 
Dąbrowie 
Białostockiej 

Dąbrowiacy Dzieciaki w 
mieście 

4400 32,40 1900 1900 

Razem 43922  24600 9500 

http://www.system.dzialajlokalnie.pl/?mod=d14&p=6,8648&l_r=1465204631
http://www.system.dzialajlokalnie.pl/?mod=d14&p=6,8648&l_r=1465204631
http://www.system.dzialajlokalnie.pl/?mod=d14&p=6,8530&l_r=1465206855
http://www.system.dzialajlokalnie.pl/?mod=d14&p=6,8530&l_r=1465206855
http://www.system.dzialajlokalnie.pl/?mod=d14&p=6,8530&l_r=1465206855
http://www.system.dzialajlokalnie.pl/?mod=d14&p=6,8572&l_r=1465207021
http://www.system.dzialajlokalnie.pl/?mod=d14&p=6,8572&l_r=1465207021
http://www.system.dzialajlokalnie.pl/?mod=d14&p=6,8656&l_r=1465210850
http://www.system.dzialajlokalnie.pl/?mod=d14&p=6,8656&l_r=1465210850
http://www.system.dzialajlokalnie.pl/?mod=d14&p=6,8656&l_r=1465210850
http://www.system.dzialajlokalnie.pl/?mod=d14&p=6,7830&l_r=1465211366
http://www.system.dzialajlokalnie.pl/?mod=d14&p=6,7830&l_r=1465211366
http://www.system.dzialajlokalnie.pl/?mod=d14&p=6,7830&l_r=1465211366
http://www.system.dzialajlokalnie.pl/?mod=d14&p=6,7830&l_r=1465211366
http://www.system.dzialajlokalnie.pl/?mod=d14&p=6,8474&l_r=1465211803
http://www.system.dzialajlokalnie.pl/?mod=d14&p=6,8474&l_r=1465211803
http://www.system.dzialajlokalnie.pl/?mod=d14&p=6,8474&l_r=1465211803
http://www.system.dzialajlokalnie.pl/?mod=d14&p=6,8609&l_r=1465211977
http://www.system.dzialajlokalnie.pl/?mod=d14&p=6,8609&l_r=1465211977
http://www.system.dzialajlokalnie.pl/?mod=d14&p=6,8609&l_r=1465211977
http://www.system.dzialajlokalnie.pl/?mod=d14&p=6,8695&l_r=1465211465
http://www.system.dzialajlokalnie.pl/?mod=d14&p=6,8695&l_r=1465211465
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Gmina Korycin 

14 Uczniowski Klub 
Sportowy "Konar - 
Kora - Korycin" 
przy Gminnym 
Ośrodku Kultury 
Sportu i Turystyki 
w 

 Mini Klub 
Filmowy 

w 
Korycinie 

9300 32,50 6000 5500 

15 Stowarzyszenie 
Korycinianki 

 Magia 

Światła- 
Teatr 
Cienia 

7400 34,33 4000 4000 

Razem 43922  24600 9500 

Gmina Szudziałowo 

16 Stowarzyszenie 
Przyjaciół Gminy 
Szudziałowo 

 "PAJDOWI
SKO" czyli 
Święto 
Wiejskiego 
Chleba 

5200 35,67 4000 4000 

Razem 5200  4000 4000 

Gmina Nowy Dwór 

17 Stowarzyszenie 
Uśmiech Dziecka 

 Śpiewające 
dzieciaki-
piosenki,pie
śni,piosnecz
ki 

7400 34,33 5500 4000 

Razem 7400  5500 4000 

Ogółem 168706  104235 56000 

 

 
Projekty były realizowane w okresie od 1 czerwca do 31 grudnia 2016 r. Podsumowanie projektów 

nastąpiło na spotkaniu połączonym w Wigilią w dn. 15.12.2016 r. 
 

 

 5. Konkurs  ,,Opowiedz...” 
 
                 W ramach programu Działaj Lokalnie otrzymaliśmy dofinansowanie na Konkurs Opowiedz... 
2015/2016-  2 000 zł. Na konkurs Opowiedz... 2016 roku  wpłynęło : w kategorii człowiek -3, miejsce- 

1, motyw-2. Nagrody autorom filmików wręczono na podsumowaniu konkursu Działaj Lokalni IX 
15 grudnia 2016: 
1. Pierwsze miejsce w kategorii człowiek-  “Śpiewające dzieciaki piosenki, pieśni, pioseneczki”-  

Stowarzyszenie Uśmiech Dziecka. 
2. Pierwsze miejsce w kategorii motyw- “Stowarzyszenie Placówka”- “Spotkania świetlicowe II – Lato 

z Brzechwą” 
 
 

6. Projekt „Wakacje w mieście i nad wodą” realizowany we współpracy z Urzędem 
Miejskim w Sokółce. 

W ramach projektu odbyły się 10-dniowe półkolonie w mieście i nad wodą w dniach od 1 sierpnia do 
10 sierpnia. Zostały zorganizowane dla  20 - dzieci w wieku od 7 do 14 lat ze świetlic 

http://www.system.dzialajlokalnie.pl/?mod=d14&p=6,8730&l_r=1465212355
http://www.system.dzialajlokalnie.pl/?mod=d14&p=6,8730&l_r=1465212355
http://www.system.dzialajlokalnie.pl/?mod=d14&p=6,8730&l_r=1465212355
http://www.system.dzialajlokalnie.pl/?mod=d14&p=6,8730&l_r=1465212355
http://www.system.dzialajlokalnie.pl/?mod=d14&p=6,8730&l_r=1465212355
http://www.system.dzialajlokalnie.pl/?mod=d14&p=6,7738&l_r=1465212765
http://www.system.dzialajlokalnie.pl/?mod=d14&p=6,7738&l_r=1465212765
http://www.system.dzialajlokalnie.pl/?mod=d14&p=6,7738&l_r=1465212765
http://www.system.dzialajlokalnie.pl/?mod=d14&p=6,7738&l_r=1465212765
http://www.system.dzialajlokalnie.pl/?mod=d14&p=6,7738&l_r=1465212765
http://www.system.dzialajlokalnie.pl/?mod=d14&p=6,8711&l_r=1465212818
http://www.system.dzialajlokalnie.pl/?mod=d14&p=6,8711&l_r=1465212818
http://www.system.dzialajlokalnie.pl/?mod=d14&p=6,8711&l_r=1465212818
http://www.system.dzialajlokalnie.pl/?mod=d14&p=6,8711&l_r=1465212818
http://www.system.dzialajlokalnie.pl/?mod=d14&p=6,8711&l_r=1465212818
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środowiskowych „Koniczynka” i „Stokrotka” oraz dla 10 dzieci, które zostały zgłoszone do udziału 

w projekcie poprzez zapisy. Półkolonie polegały na przeprowadzeniu zajęć z podstaw żeglarstwa 
nad jeziorem sokólskim. Odbyła się wycieczka do Augustowa połączona z grami i zabawami z 

linami pod domkami żeglarskimi, grill i wspólne  śpiewanie szant. 
 
Sponsorami półkolonii byli: 

Urząd Miejski w Sokółce - 8 000 zł, 
Klub Bilardowy LP Pool Bilard – 2 godzinne zajęcia dla uczestników półkolonii 

Lody „u Matczaka” - codzienny słodki poczęstunek w postaci lodów dla uczestników półkolonii 
 

7. Projekt „ Wolni od używek” - zrealizowany ze środków UM w Sokółce. 
         Dzieci poznały alternatywy dla używek, głównie narkotyków, miały możliwość poznania 
zdrowego stylu życia. Miały zapewnione ciekawe formy spędzania czasu wolnego: wyjścia na 

basen, zajęcia plastyczne, zajęcia kulinarne, sportowych, konkursy. Wydano kwotę  12048,04 zł – z tego 
8000 zl z UM Sokółka. 
 

 8. „Żółty Talerz” ze środków Kulczyk Foundation we współpracy z Bankiem 
Żywności Suwałki-Białystok. 
 Dzięki programowi „Żółty Talerz” dzieci ze świetlic środowiskowych „Koniczynka” i 
„Stokrotka” miały możliwość spożywania urozmaiconych posiłków oraz dwóch dodatkowych ciepłych 

dań, które we wtorki i czwartki otrzymywaliśmy z w ramach cateringu z Restauracji „Polski Dom 
Rodzinny Serce”. Obie świetlice otrzymały kwotę 2 680zł. 
 

 

 9. Kampania 1% podatku 

 
            Na kampanię 1% otrzymaliśmy wsparcie z Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce ze środków 
PAFW - 3000 zł w roku 2016. Dzięki różnorodnym akcjom, jak wręczanie ulotek na imprezach, 

wypełnianie zeznań PIT, posty na stronach internetowych, osobiste rozmowy, udało się pozyskać za rok 
2015 kwotę 21 653,40 zł z czego większość środków dotyczyła wspierania leczenia osób 

niepełnosprawnych i długotrwale chorych oraz Fundusz Leczenia. Kwota przychodów z 1% w 
informacji dodatkowej w kwocie 24145,79 zł jest powiększona o przychód z roku poprzedniego. 
 

10. Program stypendialny dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 

 
W 2016 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 2016/2017 przyznano 2 stypendia po 150 zł miesięcznie tj. 1500zł. 

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 2016/2017 – stypendium „PRYMUS” otrzymało 26 osób - 10 stypendiów dla 
uczniów gimnazjów po 1000 zł na rok,16 stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych po 

1500 zł na rok. 

c) Stypendium im. Lili i Macieja Asanowiczów – w roku szkolnym 2016/2017 otrzymał 1 uczeń w 
kwocie 1000zł sfinansowane przez Państwo Lilę i Macieja Asanowicz z Bohonik. 
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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 17.09.2016r. W imprezie brali 
udział stypendyści, którzy prowadzili zbiórkę do puszek na Fundusz Stypendialny, w zamian za datki 

przekazywali Darczyńcom swoje wypieki i upominki. 

11. Programy stypendialne dla studentów. 

a) Program Stypendia Pomostowe 

Stypendium pomostowe w wysokości 5 000 zł rocznie na rok akademicki 2016/2017- Fundacji 
Edukacyjnej Przedsiębiorczości w Łodzi, z nominacji Fundacji "Sokólski Fundusz Lokalny", 

otrzymało 1 studentka 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 $ 20 000 USD na stypendia  i 

$ 2000 USD na obsługę. 

Przyznano 2 stypendia dla uczniów klas maturalnych po 1500 zł na rok szkolny 2016/2017, 15 
stypendiów dla studentów studiów stacjonarnych po 340 zł miesięcznie na rok akademicki 2016/2017 

(od października do lipca), na I półrocze 3 stypendiów dla studentów studiów stacjonarnych. Na I i II 
półrocze studiów niestacjonarnych 4 po 3 400 płatne  

w dwóch ratach po 1700 zł na rok akademicki 2016/2017,  na I  semestr 2 stypendia w kwocie 1700 zł.  

Razem na stypendia „Sokół” w roku akademickim 2016/2017 będzie wydane 76 100 zł. 

12. Projekt „Partnerzy, wolontariusze Fundacji SFL  aktywni zaangażowani w 

filantropię lokalną”. 
Projekt był realizowany  ze środków programy V4 w okresie  luty – lipiec 2016 r. W ramach projektu 

powołano i przeszkolono Członków Rady Fundacji. Zorganizowano wyjazd do Nidzickiego Funduszu 
Lokalnego.  Wydano Publikację „25 lat w służbie społeczeństwa”. Wartość projektu 20 000 zł. 

 

I.Działalność gospodarcza 
 
Nie prowadzimy. 
 

II.Uchwały Zarządu 
 
W roku 2016 Zarząd odbył 15 posiedzeń podejmując 17 Uchwał w sprawach opiniowania wniosków, 
zatwierdzania sprawozdań, zatwierdzania list na obóz, zatrudnienia itp. 
 

III.Przychody Fundacji. 
  
Przychody i rozchody Fundacji w 2016 roku: 
 

Przychody Statutowe:         514032,23 

- Darowizny pieniężne od osób fizycznych i prawnych                    5055,50 
- Darowizny rzeczowe od osób fizycznych i prawnych                172344,74 



9 

 

- Dochody akcji charytatywnych            3146,81 

 - Środki pochodzące ze źródeł publicznych       161416,38 
 

w tym: 
- 1 % podatku             24145,79 
- z budżetu państwa (ROPS, Urząd Marszałkowski, PUP, FIO)      11270,59         

- z budżetu gminy           126000,00 
 

- Dotacje od innych organizacji pozarządowych w 2015 roku.                             165568,80 
- pozostałe przychody                         6500,00 
 

Przychody finansowe                                                                     704,72 

 Odsetki od rachunków bankowych                           - 

 wycena certyfikatów inwestycyjnych                                                                          - 
Pozostałe przychody operacyjne                  - 

- Umorzenie środków trwałych                 - 
 
RAZEM PRZYCHODY:                    514736,95 

 

- Fundusze własne (kapitał żelazny)                                                                          461093,37  

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

- wynik finansowy netto za rok obrotowy                        851,98 
Należność dochodów. na drodze sądowej                                                               ---------------  

 
Koszty realizacji zadań statutowych                                          511 944,24  
   

      
Wysokość kwot przeznaczonych na: 

 
- realizację celów statutowych Fundacji       480 005,65 
- wydatki administracyjne (czynsze, opłaty pocztowe, 

telefoniczne)             34 026,58 
Umorzenie środków trwałych                                                                                   - 

- koszty finansowe                                                                                                           1 940,73      
             
            

RAZEM KOSZTY:           513,884,97 

 

II. Dane o: 
 a) Liczbie osób zatrudnionych w Fundacji 5 osób w  ciągu roku, częściowo skierowane z Biura Pracy 
na roboty publiczne, umowy o pracę , umowy zlecenia. 

 
 

b) Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez Fundację (brutto): 
• wynagrodzenia                         89 410,28 
•nagrody             ------------- 

•premie             ------------- 
 

Wynagrodzenia osób zatrudnionych na umowę o pracę: 
 
 

• wynagrodzenia                       35 032,70 
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•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                                                                                                          54 377,58 
 
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:                               153 271,79 

g)  Wartości nabytych obligacji oraz wielkość objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach praw 
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 31.12.2016                                                             582 669,62 
     
       - Należności na dzień 31.12.2016                                                                             304,52 

       - Przychody przyszłych okresów                   101 198,36 
         W tym:               

- na wypłatę stypendiów w roku 2016/2017                                                     51 407,48                                                        
- na wypłatę stypendiów w rokuu 2017/2019                                                   30 000,00 
- projekt DLIX                6 000,00 

- Żółty  Talerz                                                                                                      1 896,50 
-1 %(, Anna Zinówko, Lisowski)                                                                        3 050,50   

- program „Opowiedz...”                                                                                        313,88      
- pracownik                                                                                                          5 500,00 

            - dla Pogorzelców                                                                                                2 430,50 

III. Dane o przychodach uzyskanych przez Fundację z odpłatnych świadczeń 
realizowanych w ramach celów statutowych, z uwzględnieniem kosztów tych 

świadczeń. 
 

Nie pobrano opłat.  
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IV. Dane o działalności zleconej Fundacji przez podmioty państwowe  

i samorządowe (usługi państwowe, zadania zlecone i zamówienia  publiczne) oraz  
o wyniku finansowym tej działalności. 

 
 
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:                              112 000,00 
- prowadzenie Ośrodka Wsparcia Rodzin 

 i świetlic                                                                                                                         75 000,00 
- program stypendialny „PRYMUS”                           4 000,00 

- program „Wypoczynek letni dla dzieci”                                                                       11 000,00 
- program „Wolni  od używek                   ”                                                                      8 000,00 
- program DL IX                                                                                                              15 000,00 

Samorządy Gmin: Dąbrowa Białostocka, Korycin,Szudziałowo, Nowy Dwór na program „Działaj 
Lokalnie IX”  przekazały łącznie  14.000,00 zł. 

 

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

 
Fundacja w roku 2016 przekazała zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie  

4 692 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 nie stwierdzając żadnych uchybień. 

Nadzór nad działalnością Fundacji sprawowała Rada Fundacji, która odbyła w zeszłym roku dwa 
posiedzenia. 
  

 
Sporządzono dnia  22.06.2017 r. 

 
 
 

 
                   

Zarząd Fundacji  

 
 

 
 
 

Zatwierdzono na posiedzeniu Rady Fundacji w dniu 27.06.2017r. 
 

 
 


