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Gmina Sokółka 

 

1. Ogólna charakterystyka gminy: otoczenie, 

podstawowe informacje 

1.1 Wprowadzenie 

Sokółka jest gminą miejsko-wiejską położoną w północno-wschodniej 

części Polski w województwie podlaskim. Do roku 1998, gmina 

należała do województwa białostockiego, zaś po reformie z 1999 r., 

stała się częścią powiatu sokólskiego, w skład którego wchodzi 10 

gmin. 

Gmina Sokółka obejmuje obszar o powierzchni 313 km² (co stanowi 15,3% powierzchni powiatu 

sokólskiego oraz 1,6% powierzchni województwa podlaskiego). Jednostkę administracyjną tworzy 

miasto Sokółka oraz 86 wsi i kolonii zorganizowanych w 55 sołectwach.  

Miasto Sokółka - położone w odległości 240 km od Warszawy, 40 km od stolicy regionu – 

Białegostoku i 16 km od Kuźnicy Białostockiej (przejście graniczne z Białorusią) – stanowi siedzibę 

władz powiatu sokólskiego oraz instytucji rejonowych i powiatowych. 

Gmina Sokółka, podobnie jak pozostałe gminy wchodzące w skład powiatu sokólskiego, posiada 

typowo rolniczy charakter. Przeważają gospodarstwa indywidualne nastawione na produkcję 

zbóż, ziemniaków i hodowlę bydła. W większości wsi dominuje funkcja rolnicza z niektórymi 

funkcjami gospodarczymi (obsługa rolnictwa i leśnictwa, lokalny przemysł, obsługa turystyki, etc.) 

Jednym z wielu atutów Sokółki jest jej położenie na terenie Zielonych Płuc Polski. Zlokalizowany w 

północnej części Niziny Podlaskiej obszar gminy, urozmaicają wzniesienia i pagórki polodowcowe, 

osiągające 230 m. n.p.m., które tworzą obszar chronionego krajobrazu „Wzgórz Sokólskich”. Na 

terenie gminy znajduje się znaczna ilość pensjonatów i gospodarstw agroturystycznych. 

Znakomite tereny rekreacyjno-wypoczynkowe stanowi pobliska Puszcza Knyszyńska, rozciągająca 

się w dorzeczu rzeki Sokołda. Należy do niej, położony częściowo w gminie Sokółka, Park 

Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. Prof. Witolda Sławińskiego. 

Posiadająca 400-letnią tradycję Sokółka leży na styku kultur Wschodu i Zachodu. Usytuowanie na 

obszarze przygranicznym i historyczne losy sprawiły, iż przez wieki, na obszarze gminy krzyżowały 

się wpływy różnych narodowości: Polaków, Białorusinów, Żydów, Tatarów, Rosjan, Litwinów, 

Niemców. Ów wielokulturowy i wielonarodowościowy charakter stanowi obecnie istotny wyróżnik 
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gminy: Sokółka i jej okolice stanowią prawdziwą mozaikę kulturowo-etniczną; obszar gminy 

zamieszkują, obok Polaków, także Białorusini, Litwini, Tatarzy i Romowie.  

Wspomniana różnorodność etniczna i narodowościowa znajduje odbicie w zabytkach kultury i 

architektury materialnej, w  tym obiektach architektury ludowej oraz miejscach o dużym 

znaczeniu historycznym. Na terenie gminy funkcjonują obiekty sakralne różnych wyznań: 

katolickiego, prawosławnego oraz muzułmańskiego. Specyfika uwarunkowań lokalnych oraz 

troska władz samorządowych o zachowanie wielokulturowego charakteru gminy, sprzyjają 

kultywowaniu tradycji i obrzędów przed przedstawicieli mniejszości narodowych (przez gminę 

przebiega unikalny w skali kraju Szlak Tatarski, w pobliskiej wsi Bohoniki znajduje się jeden z 

dwóch zabytkowych meczetów na terenie Polski, zaś w Muzeum Ziemi Sokólskiej funkcjonuje 

stała ekspozycja poświęcona społeczności tatarskiej). 

W ciągu ostatnich lat miasto i gmina Sokółka zmieniły się nie do poznania. Szczególnie bogaty w 

inwestycje okazał się dla Sokółki rok 2009 - wyjątkowy rok w historii miasta, w czasie którego 

Sokółka świętowała 400-lecie nadania praw miejskich. Wartość zadań inwestycyjnych 

zrealizowanych w tamtym czasie na terenie miasta i gminy przekroczyła 23 mln zł. 

Wyremontowano dziesiątki kilometrów ulic i chodników w różnych częściach miasta i gminy, 

wybudowano wiele nowoczesnych obiektów, m.in. krytą pływalnię przy OSiR, salę sportową przy 

SP Nr 1, kompleks boisk sportowo-rekreacyjnych przy OSiR w Sokółce. Po raz pierwszy w historii 

miasta i gminy sporo inwestycji realizowanych było z udziałem środków unijnych. 

1.2 Położenie geograficzne 

Gmina Sokółka położona jest w środkowo-wschodniej części województwa podlaskiego. Od 

północnego-wschodu sąsiaduje z Gminą Kuźnica Białostocka, od południowego-wschodu - z 

Gminą Szudziałowo, od południa - z Gminą Supraśl, od zachodu - z Gminami Janów i Czarna 

Białostocka, od północy zaś z Gminą Sidra. Na krótkim odcinku od strony wschodniej, gmina 

graniczy z Białorusią. 

1.3 Liczba i rodzaj jednostek pomocniczych 

W skład Gminy Sokółka wchodzi 55 jednostek pomocniczych w postaci sołectw (Uchwała Nr 

VI/36/03 RM w Sokółce z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie statutów sołectw gminy Sokółka). 

Organami Sołectwa są: Zebranie Wiejskie, Sołtys i Rada Sołecka. 

Na terenie miasta Sokółka funkcjonuje 7 Osiedli, będących jednostkami pomocniczymi Gminy 

Sokółka (Uchwała NR VI/37/03 RM w Sokółce z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie statutów osiedli 

miasta Sokółka), których organami są Zebranie Mieszkańców i Zarząd Osiedla. 

Gminnymi jednostkami organizacyjnymi są: 
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• 2 Szkoły Podstawowe w Sokółce oraz 7 Szkół Podstawowych zlokalizowanych w 

poszczególnych sołectwach 

• Gimnazjum w Sokółce 

• Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sokółce 

• 5 Przedszkoli Samorządowych w Sokółce (w tym jedno z Oddziałem Żłobkowym) 

• Sokólski Ośrodek Kultury w Sokółce 

• Biblioteka Publiczna w Sokółce 

• Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce 

• Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sokółce 

• Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sokółce 

• Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. Z o.o. w Sokółce 

• PPUH „AGROMECH” Sp. z o.o. w Sokółce 

1.4 Skład i krótka charakterystyka władz uchwałodawczych i wykonawczych 

Gmina Sokółka, w myśl ustawy o samorządzie gminnym, jest wyposażoną w osobowość prawną 

wspólnotą samorządową wszystkich jej mieszkańców. Swoje ustawowe zadania realizuje poprzez 

wybieraną przez mieszkańców na okres 4 lat Radę Miejską oraz wybieranego w wyborach 

bezpośrednich Burmistrza. Szczegółowy zakres celów i zadań gminy oraz władz uchwałodawczych 

i wykonawczych precyzuje Statut Gminy Sokółka, przyjęty Uchwałą Nr VI/35/03 Rady Miejskiej z 

dnia 27 lutego 2003 r., będący obok ustaw najważniejszym aktem normatywnym regulującym 

funkcjonowanie gminy Sokółka oraz jej organów. 

Organem stanowiącym i kontrolnym gminy jest składająca się z 21 radnych Rada Miejska, do 

właściwości której należy rozstrzyganie we wszystkich sprawach publicznych nie zastrzeżonych 

ustawowo dla innych podmiotów, a mających na celu zaspokajanie lokalnych potrzeb o 

charakterze zbiorowym. Do pomocy w wykonywaniu swoich zadań, Rada utworzyła następujące 

komisje stałe: 

• Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego 

• Komisja Oświaty, Kultury, Opieki Zdrowotnej i Sportu 

• Komisja Infrastruktury, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego 

• Komisja Rolnictwa 

• Komisja Rewizyjna 

• Specjalna Komisja Doraźna ds. Karcz i zagospodarowania odpadów 

Funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej pełni obecnie Daniel Supronik.  

Organem wykonawczym gminy jest – wybierany w wyborach powszechnych przez ogół 

mieszkańców - Burmistrz Sokółki; obecnie funkcję tę sprawuje Ewa Kulikowska. Burmistrz jest 

wykonawcą uchwał Rady, a także realizatorem zadań gminy określonych w ustawach oraz 

umowach i porozumieniach zawartych z organami administracji rządowej. Burmistrz wykonuje 
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swoje zadania przy pomocy Urzędu Miejskiego. Jest zwierzchnikiem służbowym w stosunku do 

pracowników UM oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. Kieruje pracą urzędu 

przy pomocy Sekretarza Sokółki, który w zakresie ustalonym przez Burmistrza zapewnia sprawne 

funkcjonowanie i działanie urzędu. 

1.5 Liczba mieszkańców 

Obszar gminy Sokółka zamieszkiwało na koniec 2014 roku ok. 27 tys. osób, z czego niemal 20 tys. 

to mieszkańcy miasta Sokółka; obszar wiejski zamieszkuje niespełna 7 tys. mieszkańców, 

rozproszonych na terenie 86 miejscowości, wśród których najliczniej zaludnione są Stara 

Kamionka, Bogusze i Lipina.  

Od kilku lat, w gminie obserwuje się narastający trend zmniejszania liczby ludności, co stanowi 

bezpośredni efekt malejącego przyrostu naturalnego. Wśród czynników wpływających na 

sukcesywnie malejącą liczbę ludności znajduje się również zjawisko migracji o charakterze 

zarobkowym – część mieszkańców, z uwagi na brak atrakcyjnych miejsc pracy na rynku lokalnym, 

podejmuje pracę na obszarach lepiej zurbanizowanych, w większych ośrodkach miejskich bądź 

poza granicami kraju. 

1.6 Dochód na jednego mieszkańca w 2014 roku 

Dochód na mieszkańca w roku 2014 wynosił 2237,72 zł. 

1.7 Liczba pracowników Urzędu Miasta, struktura organizacyjna 

W Urzędzie Miasta zatrudnionych jest obecnie 67 osób.  

W skład UM wchodzą następujące wydziały i samodzielne stanowiska: 

• Wydział Ewidencji i Organizacji 

• Wydział Polityki Finansowej i Budżetu 

• Wydział Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa 

• Wydział Oświaty i Polityki Społecznej 

• Wydział Planowania i Promocji 

• Urząd Stanu Cywilnego 

• Straż Miejska 

• Audytor wewnętrzny 

• Stanowisko ds. Obronnych, Wojskowych, Zarządzania Kryzysowego, Ochotniczych Straży 

Pożarnych 

Szczegółowe zadania i kompetencje poszczególnych wydziałów i samodzielnych stanowisk pracy 

określa Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Sokółce. 
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1.8 Wydatki i przychody budżetu w 2015 roku 

Zgodnie z Uchwałą Nr V/23/2015 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie 

uchwalenia budżetu gminy Sokółka na 2015 rok, ustalono: 

• Dochody budżetu gminy w wysokości 67.992.931 zł, z tego bieżące w wysokości 

64.552.444 zł i majątkowe w wysokości 3.440.487 zł 

• Wydatki budżetu gminy w wysokości 69.384.579 zł, z tego bieżące w wysokości 

59.581.911 zł i majątkowe w wysokości 9.802.668 zł 

• Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 6.243.648 zł oraz łączną kwotę 

rozchodów budżetu w wysokości 4.852.000 zł 

• Deficyt budżetu wynosi 1.391.648 zł; źródłem pokrycia deficytu są przychody pochodzące 

z kredytów długoterminowych planowanych do zaciągnięcia w bankach krajowych 

1.9 Realizowane obecnie strategie, programy samorządowe  

Najważniejszym dokumentem realizowanym na terenie gminy jest „Strategia Rozwoju Miasta i 

Gminy Sokółka do roku 2015”, obecnie trwają prace nad przygotowaniem nowej strategii, 

wyznaczającej kierunki rozwoju gminy na kolejne lata.  

Gmina Sokółka posiada również „Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Sokółka na lata 2008-2013”, 

opracowany na cały obszar administracyjny gminy i obejmujący miasto Sokółka oraz tereny 

wiejskie. Dokument dotyczy wszystkich sfer życia społeczno-gospodarczego, w szczególności 

realizacji inwestycji związanych z poprawą infrastruktury technicznej, wpływającej na 

zrównoważony rozwój gminy. Z uwagi na fakt , iż – jak wspominano – Sokółka na przestrzeni 

ostatnich lat doświadczyła wyraźnej i znaczącej ewolucji w powyższym obszarze, założenia Planu 

Rozwoju Lokalnego w dużej mierze uległy dezaktualizacji. 

Gmina posiada również zaktualizowaną „Strategię Integracji i Rozwiązywania Problemów 

Społecznych Gminy Sokółka na lata 2011-2016”, za podstawowy priorytet polityki społecznej 

gminy uznająca wyrównywanie szans rozwojowych dzieci i młodzieży w obszarze pracy na rzecz 

prawidłowego funkcjonowania rodziny oraz zapewnienia równego dostępu do edukacji i kultury 

dzieciom i młodzieży ze środowisk ubogich i defaworyzowanych społecznie. 

1.10 Analiza SWOT pod kątem współpracy Gminy Sokółka z organizacjami pozarządowymi 
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MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

• Rozbudowana aktywność kilkudziesięciu 
organizacji działających na rzecz lokalnej 
wspólnoty 

• Prężna działalność Sokólskiego Funduszu 
Lokalnego, wspierającego III sektor od 
strony finansowej, organizacyjnej oraz 
doradczej 

• Utworzenie Sokólskiego Centrum 
Organizacji Pozarządowych, 
udostępniającego lokalnym organizacjom 
bazę lokalową i techniczną, udzielającego 
pomocy w kwestiach organizacyjno-
księgowych 

• Prospołeczna postawa władz 
samorządowych: otwartość na III sektor, 
chęć podejmowania współpracy 

• Zmiana władz: objęcie kluczowych 
stanowisk przez osoby nie posiadające 
dużego doświadczenia i wiedzy na temat 
funkcjonowania III sektora 

• Mała liczba nowopowstających 
organizacji pozarządowych  

• Wysoka średnia wieku liderów 
organizacji pozarządowych  

• Mała integracja sektora na poziomie 
gminy  

• Niewielki odsetek organizacji aktywnie 
korzystających z działań SCOP (na 
stopień korzystania z zasobów Centrum 
może mieć wpływ profil organizacji 
pozarządowej, która prowadzi zadanie – 
Uniwersytet Trzeciego Wieku, 
posiadający niewielkie doświadczenie w 
realizacji działań wspierających)  

SZANSE ZAGROŻENIA 

• Potencjalne utworzenie Rady Działalności 
Pożytku Publicznego na terenie gminy, 
które może pozytywnie wpłynąć na 
integrację przedstawicieli III sektora 

• Przystąpienie do regrantingu Starostwa 
Powiatowego, które zachęci pozostałe 
gminy z terenu powiatu do partycypacji w 
programie  „Działaj Lokalnie” i 
przekazywania środków na dotacje 
przyznawane w ramach konkursu 
grantowego 

• Większa ilość środków na realizację 
lokalnych inicjatyw podejmowanych na 
rzecz mieszkańców 

• Zmiana postawy nowych władz 
względem działań podejmowanych przez 
reprezentantów III sektora  

• Ograniczenie środków przyznawanych 
przez sokólski samorząd organizacjom 
pozarządowym na realizację zadań 
publicznych 
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2. Charakterystyka organizacji pozarządowych i innych podmiotów 

prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy 

Sokółka 

2.1 Liczba i rodzaje podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego mających siedzibę 

na terenie Gminy Sokółka /wykaz podmiotów - załącznik 2.1/ 

W Gminie Sokółka - wg danych z 2014 r. - zarejestrowanych jest ponad 70 podmiotów 

pozarządowych (fundacje, stowarzyszenia, kluby sportowe, związki wyznaniowe i parafie, 

ochotnicze straże pożarne i koła gospodyń wiejskich), w tym aktywnie działa ponad 30 organizacji 

pozarządowych (16 klubów sportowych, 8 parafii Kościoła rzymskokatolickiego, parafia Kościoła 

prawosławnego, Muzułmański Związek Religijny, 7 terenowych jednostek OSP). Skupiają one 

najbardziej aktywnych obywateli, działających na rzecz szeroko pojętego rozwoju lokalnego, 

rozwiązywania lokalnych problemów społecznych, organizacji czasu wolnego dzieci, młodzieży i 

osób starszych. 

Do najważniejszych organizacji, realizujących inicjatywy na rzecz lokalnej społeczności, należą: 

• Fundacja „Sokólski Fundusz Lokalny” 

• Stowarzyszenie LGD Szlak Tatarski 

• Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Sokółce 

• Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem” 

• Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Sokólskiej „BARKA” 

• Stowarzyszenie „Kładka” 

• Towarzystwo „ZIEMIA SOKÓLSKA” 

• Fundacja Pozytywnych Rozwiązań „Lebiedzin” 

• Fundacja Akademia Sportu Falcon Sokółka 

• Klub Sportowy Sokół w Sokółce 

• Stowarzyszenie Sokólskie Pogranicze Kultur 

• Stowarzyszenie Samorządów Ziemi Sokólskiej  

• Związek Tatarów RP 

• Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Sokólskiej 

• znaczna ilość uczniowskich klubów sportowych 

Jedynie 4 spośród działających na terenie gminy organizacji posiadają status Organizacji Pożytku 

Publicznego – są to: 

1. Fundacja „Sokólski Fundusz Lokalny” 

2. Związek Harcerstwa Polskiego 

3. Caritas Polska 

4. Polski Czerwony Krzyż 
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Podkreślano jednak, iż tylko ok. 5% podatku przekazywanego przez mieszkańców powiatu na rzecz 

OPP dedykowana jest lokalnym organizacjom, pozostała część przeznaczana jest na organizacje o 

ogólnokrajowym zasięgu działania.  

2.2 Inne podmioty prowadzące stale działalność pożytku publicznego na obszarze Gminy Sokółka, 

ale mające siedzibę poza jej terenem 

Na terenie gminy działa kilka podmiotów, posiadających siedzibę główną poza jej terenem, jednak 

prowadzących działalność pożytku publicznego na rzecz lokalnej wspólnoty – są to: 

• Polski Czerwony Krzyż, Zarząd Rejonowy w Sokółce, zajmujący się przede wszystkim 

promocją i ochroną zdrowia, pomocą osobom potrzebującym wsparcia, osobom chorym i 

niepełnosprawnym, a także promocją i upowszechnianiem krwiodawstwa i 

międzynarodowym prawem humanitarnym 

• Caritas Polska, udzielający pomocy dzieciom i rodzinom z grup ubogich i 

defaworyzowanych społecznie, wspierający parafie na Białorusi, organizujący wakacje dla 

dzieci i młodzieży, udzielający pomocy w postaci darów 

• Polski Komitet Pomocy Społecznej, Zarząd Rejonowy w Sokółce: celem jego działalności 

jest dobrowolne i bezinteresowne niesienie różnorodnych form pomocy osobom i 

rodzinom , które z różnych przyczyn nie są w stanie rozwiązać swoich problemów, 

zwłaszcza osobom starszym, chorym, niepełnosprawnym i samotnym; celem PKPS jest 

również realizacja zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej 

• Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Koło Terenowe w Sokółce: zajmuje się 

organizacją życia społecznego i kulturalnego powyższych grup społecznych, przyczyniając 

się do poprawy ich sytuacji socjalno-bytowej  

• Polski Związek Niewidomych, Koło Terenowe w Sokółce: prowadzi działalność z zakresu 

rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niewidomych i słabowidzących, a także 

reprezentowania członków Związku przed organami naczelnymi państwa 

2.3 Główne obszary aktywności organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących 

działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Sokółka  

Lokalne NGOs podejmują przedsięwzięcia w wielu obszarach życia społecznego. Działaniami w 

zakresie szeroko rozumianej polityki społecznej zajmują się następujące organizacje: 

• Fundacja „Sokólski Fundusz Lokalny” (będąca operatorem regrantingu) - wspiera 

finansowo inicjatywy i przedsięwzięcia z zakresu pomocy społecznej i ochrony zdrowia, 

edukacji, kultury i sztuki, sportu i rekreacji, ochrony środowiska oraz rozwoju 

gospodarczego; wspiera również dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym. 
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• Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski – organizacja skupiająca w swoich 

szeregach pięć gmin: Sokółkę, Krynki, Szudziałowo, Sidrę i Kuźnicę – podejmuje działania 

na rzecz aktywizacji terenów wiejskich i promocji kultury 

• Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Ziemi Sokólskiej „Barka” – zajmuje się działalnością na 

rzecz sokólskiej młodzieży, jak również podnoszeniem poziomu życia mieszkańców gminy; 

zakres działalności stowarzyszenia obejmuje obszar pomocy społecznej, ochrony praw 

człowieka, nauki, kultury, ekologii, integracji społecznej, sportu i wypoczynku 

• Stowarzyszenie „Kładka” – wspiera społeczną aktywność mieszkańców z różnych grup 

wiekowych i społecznych (dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych, seniorów, osób 

bezdomnych i bezrobotnych oraz innych grup wymagających wsparcia); podejmuje 

również działania na rzecz swobodnego dostępu do informacji niezbędnej dla rozwoju 

społeczeństwa obywatelskiego oraz wspiera dobroczynność i działania humanitarne. 

2.4 Informacja o działających formalnych lub nieformalnych sieciach czy też radach skupiających 

podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Sokółka  

Na terenie Gminy Sokółka działa Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski (mająca swą siedzibę w 

mieście Sokółka), stanowiąca formę dobrowolnej współpracy partnerów z sektora publicznego, 

gospodarczego i społecznego. Utworzone na obszarze o żywych tradycjach kulturowych, jakim jest 

region powiatu sokólskiego, LGD powstało z inicjatywy osób, którym zależało na rozwoju i 

poprawie warunków życia na obszarze funkcjonowania stowarzyszenia. Jako pierwsze 

porozumiały się w kwestii współpracy gminy Sokółka, Szudziałowo oraz Krynki. Kolejnymi 

samorządami wyrażającymi wolę wspólnego działania w ramach LGD Szlak Tatarski, były gminy 

Kuźnica oraz Sidra. Rady Gminy podjęły uchwały o przystąpieniu do współpracy ze 

stowarzyszeniem. Koordynacją działań oraz przyszłym wdrażaniem Lokalnej Strategii Rozwoju, 

zajęła się największa w ramach utworzonego partnerstwa Gmina Sokółka. LGD liczy obecnie 59 

członków, w tym: 16 przedstawicieli sektora publicznego, 21 przedstawicieli sektora 

gospodarczego oraz 22 przedstawicieli sektora społecznego. Działalność stowarzyszenia 

koncentruje się na promocji obszarów wiejskich i miejsko-wiejskich położonych na terenie gmin 

członkowskich oraz mobilizowaniu mieszkańców do aktywnego udziału w procesie rozwoju tychże 

obszarów. Do celów LGD należy działalność w zakresie: 

• Podtrzymywania 

tradycji, rozwoju świadomości obywatelskiej i kulturowej 

• Upowszechniania i 

ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn 

• Wspomagania 

rozwoju społeczno-gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości 
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• Wspomagania 

rozwoju wspólnot i społeczności lokalnej 

• Wspierania nauki, 

edukacji, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji 

• Ekologii i ochrony 

zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego 

• Wspierania 

procesu integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 

społeczeństwami 

2.5 Informacja o podmiotach oferujących stałe wsparcie finansowe działalności pożytku 

publicznego na terenie Gminy Sokółka 

Podmiotem oferującym stałe wsparcie finansowe organizacjom prowadzącym działalność pożytku 

publicznego na terenie gminy jest Fundacja „Sokólski Fundusz Lokalny”, zarejestrowana w marcu 

2000 roku. Terenem działania Funduszu Lokalnego jest miasto i gmina Sokółka. Fundusz Lokalny 

wspiera finansowo inicjatywy i przedsięwzięcia z zakresu pomocy społecznej i ochrony zdrowia, 

edukacji, kultury i sztuki, sportu i rekreacji, ochrony środowiska, rozwoju gospodarczego. Obecnie 

Sokólski Fundusz wspiera inicjatywy na rzecz dzieci z rodzin dotkniętych problemem 

alkoholowym. Beneficjantami Funduszu mogą być organizacje pozarządowe, domy kultury, szkoły, 

a także studenci.  

Misją Sokólskiego Funduszu Lokalnego jest przyczynienie się do poprawy jakości życia 

społeczeństwa gminy Sokółka ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb socjalnych poprzez: 

określanie i zaspokajanie obecnych i przyszłych potrzeb społecznych oraz pozyskiwanie, 

zarządzanie i rozdzielanie funduszy na cele charytatywne. 

Celem 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 utworzenie domu pomocy społecznej, ochrony zdrowia i 

rehabilitacji osób niepełnosprawnych. 

• Oświaty i wychowania, kultury, sportu i turystyki. 

• Ochrony środowiska. 

• Programów w zakresie przeciwdziałania bezrobociu. 

• Pomocy rodzinom wielodzietnym oraz słabo sytuowanym finansowo w kształceniu dzieci i 

młodzieży. 

• Poprawy infrastruktury cywilizacyjnej regionu 

Fundacja realizuje swoje cele m.in. poprzez: 
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• Współpracę z organizacjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie wymiany doświadczeń i 

realizacji wspólnych programów dobroczynnych. 

• Prowadzenie i finansowanie programów przeciwdziałania patologiom społecznym 

(alkoholizm, narkomania i przestępczość). 

• Prowadzenie i wspieranie finansowe imprez, programów i wydarzeń z zakresu kultury, 

sztuki, tradycji i kultury regiony, służących lokalnej społeczności. 

• Pomoc finansową dla organizacji i instytucji zajmujących się sportem  i turystyką. 

• Prowadzenie i finansowanie imprez sportowych i turystycznych      organizowanych dla 

społeczności regionu. 

• Prowadzenie i wspieranie finansowe projektów rozbudowy infrastruktury kulturalnej, 

sportowej i turystycznej w regionie 

• Prowadzenie programu stypendialnego i finansowanie stypendiów dla dzieci i młodzieży. 

• Finansowanie nowatorskich programów edukacyjnych i nowych form kształcenia w 

regionie, a także finansowanie kształcenia nauczycieli i osób zajmujących się edukacją, 

oświatą i wychowaniem w regionie. 

• Prowadzenie i finansowanie szkoleń dla osób bezrobotnych i niepełnosprawnych. 

• Prowadzenie, wspieranie i pomoc w rozwoju świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci i 

młodzieży zagrożonych alkoholizmem i narkomanią. 

• Inicjowanie współpracy pomiędzy organizacjami, środowiskami i osobami fizycznymi na 

rzecz realizacji celów zgodnych z celami fundacji. 

W ciągu minionych siedmiu lat, Sokólski Fundusz Lokalny zrealizował wiele inicjatyw i programów 

skierowanych do młodzieży i grup obywatelskich – zdobywając środki z fundacji ogólnopolskich, 

od samorządu, od sponsorów indywidualnych i firm, z organizacji imprez charytatywnych: 

• w programie Fundusz Stypendialny przyznano 370 stypendiów na sumę 434 600 zł 

• w programie „Godzina po lekcjach” przyznano 30 grantów na sumę 30 tys. 

• w programie „Pracownia Umiejętności” przyznano 64 granty na sumę 94 tys. 

• w programie „Działaj Lokalnie” przyznano 35 grantów na sumę 100 670 zł. 

• na wypoczynek letni dzieci i młodzieży oraz matek dzieci przeznaczono w całym okresie 

działania Fundacji „Fundusz Pomocy Społecznej” i „SFL” kwotę 322 261 zł. Z wypoczynku 

skorzystało w ciągu 11 lat 690 dzieci oraz 53 matki a na półkolonii wypoczywało 315 

dzieci. W sumie na programy stypendialne i grantowe Fundacja przeznaczyła 981 531 zł 

Przez 7 lat kapitał żelazny Sokólskiego Funduszu Lokalnego wzrósł z 200 tys. w roku 2000 do 690 

tys. na koniec roku 2006. Osiągnięte rezultaty SFL zawdzięcza strategicznym partnerom i 

darczyńcom tj. Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, Fundacji im. St. Batorego, Polsko 

Amerykańskiej Fundacji Wolności. 
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3. Współpraca Urzędu Miasta w Sokółce i organizacji pozarządowych  

3.1 Historia współpracy 

Historia współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi sięga wielu lat wstecz – aktywna 

kooperacja trwa od 2007-2008 roku. Bardzo pozytywne nastawienie poprzednich władz 

samorządowych skutkowało  systematycznym zacieśnianiem współpracy pomiędzy urzędem a 

przedstawicielami III sektora. 

3.2 Informacje o rocznych i wieloletnich programach współpracy: cele, formy współpracy, zadania 

publiczne przeznaczone do zlecenia organizacjom, kwoty przeznaczone na realizację tych zadań, 

metody monitorowania i oceny współpracy /wersje elektroniczne rocznych programów 

współpracy na 2014 i 2015 rok oraz sprawozdań z realizacji programów współpracy za 2013 i 2014 

rok - Załącznik 3.2/ 

Samorząd miasta i gminy Sokółka we współpracy z organizacjami pozarządowymi wypracował i 

wdraża „Program współpracy na lata 2011 – 2014 Gminy Sokółka z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” (Załącznik do Uchwały nr LV/449/10 Rady 

Miejskiej w Sokółce z dnia 5 listopada 2010), traktując go nie tylko jako realizację obowiązku 

ustawowego, ale także kontynuację dobrych doświadczeń dotychczasowej partnerskiej kooperacji 

z III sektorem. Celem głównym  programu jest rozwój aktywności społecznej mieszkańców 

poprzez partnerską współpracę z organizacjami. Wśród celów szczegółowych, wymienia się: 

1. Lepsze zaspokojenie potrzeb mieszkańców dzięki realizacji przez organizacje pozarządowe 

zadań gminy w zakresie wykraczającym poza zadania realizowane przez jednostki gminne 

lub uzupełniającym te zadania 

2. Włączenie organizacji w proces świadczenia usług w sferze publicznej; 

3. Wzmacnianie potencjału organizacji. 

Program reguluje współpracę organów Gminy Sokółka z organizacjami działającymi na rzecz 

mieszkańców gminy Sokółka i określa: 1) formy współpracy stosowane na obszarze gminy, 2) 

wykaz priorytetowych zadań publicznych, 3) okres realizacji programu, 4) sposób realizacji 

programu, który zapewni osiągnięcie celów programu, 5) sposób oceny realizacji programu oraz 6) 

tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych 

konkursach ofert. 

Jak stanowi Program współpracy, kooperacja gminy Sokółka oraz lokalnych organizacji 

pozarządowych opiera się na następujących formach: 

1) zlecanie organizacjom realizacji zadań publicznych; 
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2) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności; 

3) konsultowanie z organizacjami i radami działalności pożytku publicznego projektów 

aktów normatywnych; 

4) wspólne zespoły doradcze i inicjatywne; 

5) umowy na wykonywanie inicjatywy lokalnej; 

6) umowy partnerstwa zawierane na zasadach określonych w ustawie o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju; 

7) udostępnianie posiadanych zasobów ludzkich i rzeczowych; 

8) wspieranie szkoleń dla organizacji; 

9) doradztwo organizacjom w wypełnianiu dokumentów konkursowych i pozyskiwaniu 

środków finansowych z poza budżetu gminy; 

10) udostępnianie, w miarę posiadanych możliwości, przez Burmistrz Sokółki i dyrektorów 

jednostek organizacyjnych gminy pomieszczeń, środków transportu i innych środków 

technicznych niezbędnych organizacjom do realizacji zadań publicznych; 

11) promowanie wspólnych działań poprzez rozpowszechnianie informacji w prasie, radiu, 

telewizji i w Internecie. 

Za priorytetowe zadania publiczne w latach 2011-2014 uznano: 

1) Działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, w szczególności: 

a. organizowanie stałych miejsc spotkań mieszkańców, wspieranie inicjatyw 

lokalnych; 

b. dofinansowywanie udziału własnego w finansowanych ze źródeł zewnętrznych 

projektach organizacji; 

c. wspieranie przedsięwzięć integracyjnych, oświatowych, kulturalnych i 

społecznych organizacji, 

d. wzmacnianie potencjału organizacji. 

2) Porządek i bezpieczeństwo publiczne, w szczególności: 

a. poprawa poczucia bezpieczeństwa mieszkańców; 

b. budowanie współpracy organizacji z przedstawicielami organów władzy 

publicznej odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek; 

c. podejmowanie działań dla poprawy poszanowania mienia publicznego 

3) Wspieranie i upowszechnianie promocji zdrowia, kultury fizycznej i sportu, kultury i sztuki, 

oświaty, w szczególności: 

a. promowanie honorowego krwiodawstwa; 

b. organizowanie imprez sportowych i kulturalnych, wspieranie inicjatyw 

organizacji do tego powołanych, rozwijanie i wspieranie szkolenia sportowego, 

c. zapewnienie dzieciom i młodzieży oferty spędzania wolnego czasu; 

d. organizowanie dzieciom wypoczynku letniego i zimowego; 
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e. wyrównywanie szans edukacyjnych; 

f. wspieranie aktywności szkół w prowadzeniu zajęć pozalekcyjnych; 

g. integracja środowisk młodzieży i ludzi starszych; 

h. wspieranie aktywności emerytów, rencistów i osób niepełnosprawnych; 

i. wspieranie i promocja turystyki, w szczególności rowerowej, pieszej, konnej; 

j. wspieranie działań na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego. 

4) Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, w szczególności: 

a. przeciwdziałanie uzależnieniom, profilaktyka; 

b. pomoc osobom uzależnionym od alkoholu i środków psychoaktywnych oraz 

osobom współuzależnionym; 

c. ograniczanie dostępu młodzieży do alkoholu, papierosów i środków 

psychoaktywnych; 

d. opieka nad dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych; 

e. popularyzacja wśród dzieci i młodzieży wzorców i postaw zdrowego stylu życia; 

f. zainteresowanie młodzieży różnymi formami aktywności i angażowanie do 

działania; 

g. ograniczenie zaniedbań rodzinnych wobec dzieci; 

h. przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, edukacja, uświadamianie, interwencja; 

i. wdrażanie programów prozdrowotnych, profilaktyka; 

j. tworzenie i utrzymywanie punktów konsultacyjnych i ośrodków wsparcia. 

5) Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, w szczególności: 

a. kształtowanie świadomości i postaw proekologicznych; 

b. edukacja ekologiczna, szczególnie w zakresie zagospodarowania odpadów 

6) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa, w szczególności: 

a. wspomaganie rozwoju przedsiębiorczości; 

b. przeciwdziałanie wykluczeniu zawodowemu i społecznemu, reintegracja 

zawodowa i społeczna; 

c. wspieranie tworzenia i prowadzenia centrum i klubów integracji społecznej oraz 

innych podmiotów ekonomii społecznej 

7) działalność charytatywna i pomoc społeczna 

Cele programu osiągane są poprzez realizację priorytetowych zadań publicznych oraz stosowanie 

form współpracy określonych w programie. W realizacji programu uczestniczą: 1) Burmistrz 

Sokółki (w zakresie przestrzegania zasad współpracy, realizacji zadań publicznych, współpracy z 

organizacjami w szczególności w formach wskazanych w programie, koordynowania współpracy, 

inicjowania wspólnych przedsięwzięć, doradztwa, utrzymywania bieżących, partnerskich 

kontaktów gminy i organizacji) oraz gminne jednostki organizacyjne (w zakresie bieżącej 
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współpracy z organizacjami w realizacji zadań statutowych), ze strony III sektora zaś - wszystkie 

organizacje zainteresowane współpracą z sokólskim samorządem. 

Na głównej stronie portalu www.sokolka.pl, umieszczana jest informacja o rozpoczęciu prac nad 

opracowaniem nowego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na kolejne lata z 

prośbą do organizacji pozarządowych o składanie swych propozycji (zazwyczaj nie pojawiają się 

żadne postulaty ze strony przedstawicieli III sektora). Gotowy projekt zamieszczany jest na 

zarówno na stronie internetowej gminy jak i w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Burmistrz Sokółki przedkłada Radzie w terminie do 30 kwietnia coroczne sprawozdanie z realizacji 

programu w roku poprzednim, uwzględniając w nim wysokość wydatkowanych środków, sposób 

realizacji programu i osiągnięte rezultaty. Program Współpracy zakłada, iż realizacja programu jest 

monitorowana, zaś cały program, po jego zakończeniu, poddany zostaje ewaluacji. 

Inicjatorem opracowania wieloletniego Programu współpracy na lata 2011-2014 był poprzedni 

Sekretarz, interpretujący przepisy ustawy jako zwalniające gminę od konieczności opracowania 

dokumentu rocznego w sytuacji uchwalenia programu wieloletniego. Kontrola ministerialna 

wytknęła gminie niedopatrzenie w powyższej kwestii, nakazując opracowanie rocznego Programu 

Współpracy, w związku z czym od roku 2015, samorząd sokólski uchwala program współpracy w 

rocznej perspektywie czasowej.   

Programy współpracy na rok 2015 oraz rok 2016 zasadniczo nie różnią się od Programu 

opracowanego na lata 2011-2014, wprowadzone modyfikacje dotyczą następujących kwestii: 

• Wśród form współpracy dodano punkt dotyczący: 1) prowadzenia Sokólskiego Centrum 

Organizacji Pozarządowych oraz 2) współrealizacji działań zgodnie z pkt. 5 (umowy na 

wykonywanie inicjatywy lokalnej), stanowiąc, iż gmina prowadzi ciągły nabór na 

współrealizację działań samorządu i organizacji pozarządowych. Wnioski rozpatrywane są 

na bieżąco przez samorząd lub przekazywane do odpowiedniej instytucji podległej. W 

przypadku pozytywnej oceny, gmina wskazuje jednostkę organizacyjną, która będzie 

współrealizowała działanie.  

• Wśród priorytetowych zadań publicznych, pojawiły się: 

o Wspieranie aktywności mieszkańców w formie wolontariatu (w zakresie 

działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych) 

o Dodatkowy obszar „upowszechnianie wiedzy o historii i dziedzictwie narodowym, 

w szczególności: 

� propagowanie historii i tradycji narodowej wśród dzieci, młodzieży i 

dorosłych; 

� podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój 

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 
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� wspieranie lokalnych środowisk miłośników historii i tradycji formacji 

wojskowych; 

� organizowanie widowisk historycznych, wystaw, wykładów, konferencji, 

pokazów; 

� prowadzenie działalności wydawniczej i edytorskiej zmierzającej do 

pogłębienia wiedzy historycznej społeczeństwa; 

� budzenie zainteresowania historią w społeczności lokalnej; 

� kształtowanie postaw patriotycznych i pobudzanie aktywności społecznej; 

� dokumentowanie i popularyzowanie lokalnego dorobku historycznego; 

� ochrona zabytków, nagrobków oraz opieka nad mogiłami zasłużonych, 

spoczywających na lokalnych cmentarzach oraz popularyzacja wiedzy na 

ich temat. 

• Rozbudowano również sposób konsultacji Programu, organizując spotkanie z 

przedstawicielami III sektora na temat wspólnego budowania Programu współpracy, 

podczas którego naniesiono uwagi i drobne korekty zgłoszone przez organizacje. 

Omówione powyżej zmiany dotyczące rozszerzenia obszarów priorytetowych zadań 

publicznych, stanowiły odpowiedź na postulaty wniesione przez członków lokalnych 

stowarzyszeń. 

3.3 Łączna kwota środków przekazana podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego 

przez Urząd Miasta w Sokółce w latach 2013-2014 

Poniższa tabela zawiera dane dotyczące wysokości środków przyznanych organizacjom 

pozarządowym przez samorząd sokólski w latach 2013-2014: 

Rok 2013 Profilaktyka 

Ogłoszono 6 otwartych konkursów ofert na wspieranie realizacji zadań gminy Sokółka z 
zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz z zakresu 
przeciwdziałania narkomanii: 

• Dotację w wysokości 15.000,00 zł otrzymała Fundacja Sokólski Fundusz Lokalny na 
realizację zadania „Działaj Lokalnie VIII 2013”  

• Dotacje o łącznej wartości 48.000,00 zł otrzymało 13 organizacji na realizację 
zadań w obszarze prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i 
edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i 
przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży 

• Dotacje o łącznej wartości 31.000,00 zł otrzymały 4 organizacje na realizację 
zadania „Udzielanie rodzinom, w których występuje problem uzależnień pomocy 
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w 
rodzinie” 

• Dotację w wysokości 16.000,00 zł otrzymała Fundacja SFL na realizację zadania 
„Objęcie dzieci i młodzieży działaniami wychowawczymi, opiekuńczymi i 
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edukacyjnymi realizowanymi w placówkach wsparcia dziennego – świetlica 
środowiskowa „Stokrotka” 

Z małych grantów skorzystało 8 organizacji, otrzymując dotacje o łącznej wartości 
49.999,00 zł 

Kultura fizyczna i sport 

W ramach dwóch otwartych konkursów ofert na wspieranie realizacji zadań Gminy Sokółka 
z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, dofinansowano realizację 22 
projektów  na łączną kwotę 100.000,00 zł 

Oświata i wychowanie 

W ramach otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań Gminy Sokółka z 
zakresu wychowania i oświaty, dotację w wysokości 10.000,00 zł otrzymała Fundacja SFL 
na program stypendialny „Pomoc uczniom szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z 
miasta i gminy Sokółka w dostępie do kształcenia” 

W 2013 roku, na terenie gminy funkcjonowała jedna Niepubliczna Szkoła Podstawowa w 
Lipinie o uprawnieniach szkoły publicznej, prowadzona przez Stowarzyszenie Wsi Lipina 
oraz Publiczna Szkoła Podstawowa w Janowszczyźnie, prowadzona przez Społeczno-
Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w 
Łomży. Działalność obu szkół była dotowana przez gminę kwotą 213.040,00 zł dla SP w 
Lipinie oraz kwotą 354.120,00 zł dla SP w Janowszczyźnie. 

Rok 2014 Profilaktyka 

Ogłoszono 7 otwartych konkursów ofert na wspieranie realizacji zadań gminy Sokółka z 
zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz z zakresu 
przeciwdziałania narkomanii: 

• Dotację w wysokości 3.000,00 zł otrzymało Stowarzyszenie Uniwersytet III Wieku 
na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego Organizacji Pozarządowych 

• Dotację w wysokości 32.000,00 zł otrzymała Fundacja SFL na realizację zadania 
„Objęcie dzieci i młodzieży działaniami wychowawczymi, opiekuńczymi i 
edukacyjnymi realizowanymi w placówkach wsparcia dziennego – świetlica 
środowiskowa „Koniczynka” 

• Dotację w wysokości 22.000,00 zł otrzymała Fundacja SFL na realizację zadania 
„Wsparcie funkcjonowania punktów konsultacyjnych dla osób uzależnionych i ich 
rodzin. Ośrodek Wsparcia Rodziny” 

• Dotacje o łącznej wartości 20.000,00 zł otrzymało 5 organizacji na realizację zadań 
w obszarze prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w 
zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, 
w szczególności dla dzieci i młodzieży 

• Dotacje o łącznej wartości 60.000,00 zł otrzymało 14 organizacji na realizację 
zadań w obszarze prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i 
edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i 
przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży 

• Dotację w wysokości 15.000,00 zł otrzymała Fundacja Sokólski Fundusz Lokalny na 
realizację zadania „Działaj Lokalnie VIII 2014”  

• Dotacje o łącznej wartości 55.000,00 zł otrzymało 8 organizacji na realizację 
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zadania „Udzielanie rodzinom, w których występuje problem uzależnień pomocy 
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w 
rodzinie” 

Z małych grantów skorzystało 5 organizacji, otrzymując dotacje o łącznej wartości 
31.820,00 zł 

Kultura fizyczna i sport 

W ramach dwóch otwartych konkursów ofert na wspieranie realizacji zadań Gminy Sokółka 
z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, dofinansowano realizację 13 
projektów  na łączną kwotę 80.000,00 zł. W  ramach procedury pozakonkursowej dotację 
w kwocie 8.500,00 zł otrzymała jedna organizacja. 

Oświata i wychowanie 

W ramach otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań Gminy Sokółka z 
zakresu wychowania i oświaty, dotację w wysokości 10.000,00 zł otrzymała Fundacja SFL 
na program stypendialny „Pomoc uczniom szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z 
miasta i gminy Sokółka w dostępie do kształcenia” 

W 2014 roku, na terenie gminy funkcjonowała jedna Niepubliczna Szkoła Podstawowa w 
Lipinie o uprawnieniach szkoły publicznej, prowadzona przez Stowarzyszenie Wsi Lipina 
oraz Publiczna Szkoła Podstawowa w Janowszczyźnie, prowadzona przez Społeczno-
Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w 
Łomży. Działalność obu szkół była dotowana przez gminę kwotą 216.480,00 zł dla SP w 
Lipinie oraz kwotą 484.740,00 zł dla SP w Janowszczyźnie. 

3.4 Informacje o Radzie Działalności Pożytku Publicznego 

Nie dotyczy – na terenie gminy nie powołano dotychczas w/w instytucji. Podejmowana przez 

samorząd próba utworzenia RDPP napotkała na brak zainteresowania ze strony lokalnych 

organizacji. 

3.5 Informacje o Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych 

Na terenie gminy funkcjonuje Sokólskie Centrum Organizacji Pozarządowych (SCOP). SCOP 

powstał z inicjatywy władz samorządowych, pragnących stworzyć miejsce, w którym członkowie 

organizacji mogliby uzyskać pomoc, spotkać się z doradcą, skorzystać z bazy lokalowej i 

technicznej.  

Działalność SCOP poprzedziło funkcjonowanie „Punktu Konsultacyjnego Organizacji”, 

utworzonego w 2012 roku. Zarządzaniem budynkiem zajmował się samorząd gminy, natomiast 

działalność merytoryczna Punktu Konsultacyjnego została zlecona w otwartym konkursie ofert 

Uniwersytetowi III Wieku. Roczna dotacja gminy na prowadzenie punktu wynosiła 2000 zł.  
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W trakcie konsultacji z organizacjami pozarządowymi zdiagnozowano potrzebę rozszerzenia form 

działania punktu konsultacyjnego. Wśród głównych problemów, z którymi borykały się sokólskie 

organizacje pozarządowe, znajdowały się przede wszystkim:  

• potrzeba zapewnienia wsparcia merytorycznego – specjalistycznego: porady prawne i 

finansowo – księgowe  

• potrzeba wsparcia w aplikowaniu i rozliczaniu projektów współfinansowanych ze 

środków publicznych  

• potrzeba animowania powstawania nowych organizacji pozarządowych  

• potrzeba zapewnienia miejsca spotkań organizacji oraz możliwości korzystania ze 

sprzętu komputerowego i biurowego.  

• potrzeby edukacyjne związane ze zmianami w prawie oraz funkcjonowaniem 

organizacji pozarządowych  

• konieczność działań zwiększających integrację organizacji na szczeblu lokalnym  

• konieczność koordynacji przepływu informacji pomiędzy organizacjami oraz pomiędzy 

samorządem i organizacjami. 

Samorząd, pragnąć pomóc organizacjom pozarządowym z terenu gminy w rozwiązaniu 

powyższych trudności, podjął decyzję o przekształceniu Punktu Konsultacyjnego w Sokólskie 

Centrum Organizacji Pozarządowych (SCOP). 

Obecnie, SCOP nadal prowadzony jest przez Uniwersytet III wieku, udostępniający wyposażoną 

przez Urząd Miasta bazę infrastrukturalną na rzecz lokalnych organizacji (z pomieszczeń SCOP 

korzysta wiele stowarzyszeń, organizując tam różnego rodzaju spotkania, warsztaty, etc.). 

Misją oraz priorytetowym celem działalności Centrum jest wspieranie i aktywizowanie organizacji 

pozarządowych działających na rzecz mieszkańców gminy poprzez: 

• stwarzanie warunków do aktywnej działalności organizacji pozarządowych: 

o udostępnianie pomieszczeń i sprzętu na działalność organizacji (sala szkoleniowa, 

sala do spotkań, komputery, kserokopiarka, drukarka, fax) 

o udzielanie instruktażu i pomoc w obsłudze sprzętu 

o promocja działań organizacji 

o tworzenie i aktualizacja bazy danych o organizacjach pozarządowych 

• podnoszenie profesjonalizmu organizacji pozarządowych i ich członków, pracowników, 

wolontariuszy poprzez działania edukacyjne i poradnictwo 

o szkolenia i seminaria nt. związany z działalnością organizacji pozarządowych 

o szkolenia i warsztaty dla liderów i wolontariuszy 

o spotkania informacyjne nt. dostępnych źródeł finansowych - doradztwo - w tym 

prawne i księgowe 

• podnoszenie skuteczności organizacji pozarządowych w zdobywaniu funduszy 
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o doradztwo nt. pozyskiwania środków ze źródeł publicznych i prywatnych 

o szkolenia i seminaria specjalistyczne 

o pomoc w przygotowywaniu projektów 

o gromadzenie informacji i informowanie o możliwościach pozyskiwania funduszy 

o pomoc w znalezieniu partnerów 

• integrację sektora pozarządowego: 

o stworzenie i prowadzenie strony internetowej SCOP 

o prowadzenie sekretariatu SCOP w tym dystrybucja informacji do organizacji 

pozarządowych 

o współorganizacja spotkań integracyjnych 

• promocję sektora pozarządowego i jego działalności 

o działania inkubujące i edukacja społeczności lokalnej na temat III sektora w tym 

prowadzenie poradnictwa dla osób zainteresowanych założeniem organizacji 

pozarządowej lub działalnością w istniejącej organizacji 

• budowanie współpracy i komunikacji między sektorami: administracją samorządową, 

biznesem i sektorem pozarządowym oraz organizacjami pozarządowymi z kraju i regionu 

• konsultacja ofert lokalnych organizacji na realizację zadań publicznych 

o przekazywanie informacji 

o przekazywanie aktualizowanej bazy danych o organizacjach pozarządowych 

Na terenie województwa podlaskiego działa również Stowarzyszenie Ośrodek Wspierania 

Organizacji Pozarządowych w Białymstoku, powstałe z inicjatywy kilkunastu osób 

zaangażowanych w realizację różnych przedsięwzięć na rzecz wspierania III sektora w 

województwie podlaskim. Postulaty organizacji pozarządowych z II Regionalnego Forum Inicjatyw 

Pozarządowych, związane były z potrzebą utworzenia stałego, systematycznie funkcjonującego 

punktu szkoleniowo-informacyjnego dla NGO’s. Od kwietnia 2000 roku, OWOP został włączony do 

ogólnopolskiej sieci wspierania organizacji pozarządowych SPLOT. 

Podstawowym celem Stowarzyszenia jest wszechstronne wspieranie i rozwój aktywności  

obywateli i ich organizacji. OWOP aktywnie wspiera organizacje pozarządowe, społeczności 

lokalne poprzez ofertę szkoleniowo-doradczą. Ośrodek oferuje doradztwo w zakresie: 

• procedur rejestracyjnych Stowarzyszeń i Fundacji 

• pozyskiwania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej 

• przygotowywania wniosków o dotacje 

• zarządzania organizacją 

• modeli współpracy z samorządem lokalnym 
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Oferta szkoleniowa obejmuje zagadnienia związane z budowaniem wizerunku organizacji, 

formami i metodami mobilizowania ludzi do działania, pozyskiwaniem funduszy strukturalnych 

Unii Europejskiej, identyfikowaniem zasobów i potrzeb organizacji i lokalnej społeczności, 

planowaniem pracy, zasadami współpracy z wolontariuszami. Ośrodek Wspierania Organizacji 

Pozarządowych w swojej działalności aktywnie wykorzystuje dostępne w Polsce fundusze 

strukturalne Unii Europejskiej. 

3.6 Informacje o projektach dotyczących współpracy finansowanych ze środków zewnętrznych, 

które były realizowane na terenie Gminy Sokółka w 2014 roku i/lub są realizowane w 2015 roku 

Na terenie gminy nie realizowano żadnych projektów dedykowanych współpracy samorządu i 

lokalnych NGOs, organizowano jednak szereg szkoleń zewnętrznych i warsztatów, w  których 

uczestniczyli reprezentanci obu sektorów. 

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych we wrześniu b.r. organizował warsztat Rozwój 

Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) dotyczący możliwości pozyskania funduszy na 

realizację pomysłów w środowisku i na rzecz społeczności lokalnej. Warsztat obejmował 

zagadnienia z zakresu włączania społeczności lokalnej w projektowanie działań i pracę metodą 

projektową. Do udziału zaproszono przedstawicieli organizacji pozarządowych i lokalnych 

społeczności, grup nieformalnych, pracowników samorządowych i przedsiębiorców, chętnych do 

podjęcia działań na rzecz społeczności i pozyskania środków na ich realizację. Celem 

prowadzonych zajęć był: 

• Wzrost wiedzy na temat partycypacji społecznej oraz koncepcji 

Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność 

• Doskonalenie umiejętności planowania i realizacji działań z 

wykorzystaniem lokalnego potencjału oraz przy aktywnym udziale lokalnej społeczności 

• Wzrost wiedzy i pogłębienie umiejętności praktycznych w zakresie 

pracy metodą projektów 

• Poznanie metod i narzędzi włączania mieszkańców w proces 

planowania projektu 

W lipcu b.r., OWOP w Białymstoku oraz Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego 

organizowali nabór do projektu Szkoła Koordynatorów Projektów Społecznych (SKPS), 

zapraszając doń pracowników, członków i wolontariuszy organizacji pozarządowych z terenu 

województwa podlaskiego (w tym także z gminy Sokółka). Projekt nakierowany był na zwiększenie 

potencjału organizacji pozarządowych przez upowszechnienie narzędzi pracy ze społecznością 

lokalną oraz kompleksowe przygotowanie liderów z lokalnych społeczności do tworzenia 

projektów społecznych. Działaniami zaplanowanymi w projekcie były: realizacja cyklu 

szkoleniowego SKPS (w tym warsztatów animacyjno-przyszłościowych) oraz Kawiarenek 

Obywatelskich. Każdy uczestnik szkoły oraz jego społeczność otrzymywały wsparcie doradcze 
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mentora w postaci doradztwa bezpośredniego oraz wsparcia trenerskiego podczas prowadzonych 

warsztatów. 

Urząd Miejski wraz z Ośrodkiem Wspierania Organizacji Pozarządowych organizował szkolenie 

„ABC tworzenia i funkcjonowania Rad Działalności Pożytku Publicznego”, adresowane do JST 

oraz organizacji pozarządowych, zainteresowanych poszerzeniem wiedzy na temat istoty 

funkcjonowania RDPP. 

W ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego, w Urzędzie Miejskim organizowano dyżury 

pracownika Lokalnego Punktu Informacyjnego, w trakcie których można przedstawiciele 

lokalnych NGOs mogli uzyskać: 1) bezpłatną i kompleksową informację dotyczącą możliwości 

dofinansowania własnych pomysłów z Funduszy Europejskich (informację o podstawowych 

kryteriach uzyskania dofinansowania, procedurach, wymaganych dokumentach, terminach, 

instytucjach odpowiedzialnych za przyjmowanie wniosków) oraz 2) wstępną pomoc w 

przygotowaniu i rozliczaniu projektów (m.in. zasad kontroli projektów, opisywania dokumentów 

finansowo-księgowych, informację o możliwości realizacji projektu w formule partnerstwa 

publiczno-prywatnego). 

3.7 Osoba, komórki zajmujące się w Urzędzie Miasta współpracą z organizacjami pozarządowymi 

Współpracą z organizacjami pozarządowymi z ramienia sokólskiego samorządu zajmuje się p. 

Joanna Korzeniewska z Biura Obsługi Rady Miejskiej w Sokółce. 

4. Instrumenty współpracy finansowej 

Kluczową formą współpracy finansowej w latach 2013-2015 było zlecanie organizacjom 

pozarządowym zadań publicznych, realizowane w drodze: 

a) Otwartych konkursów ofert 

b) Trybu pozakonkursowego z art. 19a UDPPiW 

Otwarte konkursy ofert 

Rok 2013 

• Ogłoszono 6 otwartych konkursów ofert na wspieranie realizacji zadań gminy Sokółka w 
zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz z zakresu 
przeciwdziałania narkomanii, w ramach których przyznano 19 dotacji na łączną kwotę 
110.000,00 zł 

• Ogłoszono 1 otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań gminy Sokółka w 
zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w ramach których przyznano 13 
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dotacji na łączną kwotę 80.000,00 zł 

• Ogłoszono 1 otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań gminy Sokółka w 
zakresu wychowania i oświaty, w ramach którego przyznano 1 dotację na kwotę 
10.000,00 zł 

Rok 2014 

• Ogłoszono 7 otwartych konkursów ofert na wspieranie realizacji zadań gminy Sokółka w 
zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz z zakresu 
przeciwdziałania narkomanii, w ramach których przyznano 31 dotacji na łączną kwotę 
207.000,00 zł 

• Ogłoszono 2 otwarte konkursy ofert na wspieranie realizacji zadań gminy Sokółka w 
zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w ramach których przyznano 22 
dotacje na łączną kwotę 100.000,00 zł 

• Ogłoszono 1 otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań gminy Sokółka w 
zakresu wychowania i oświaty, w ramach którego przyznano 1 dotację na kwotę 
10.000,00 zł 

 

„Małe granty” 

Organizacje pozarządowe zainteresowane realizacją zadań publicznych, mogły również skorzystać 

z tzw. „trybu pozakonkursowego”, określonego w art.19a UDPPiW, charakteryzującego się tym, iż 

organizacje składające ofertę muszą spełniać dwa warunki: 

1. Wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 

10.000,00 zł 

2. Zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni 

Łączna kwota środków przekazywanych danej organizacji w ramach powyższego trybu nie może 

przekroczyć kwoty 20.000,00 w roku kalendarzowym. 

Z powyższej procedury, w roku 2013 skorzystało jedynie 8 organizacji, które otrzymały dotacje na 

łączną kwotę 49.999,00 zł, zaś w roku 2014 -  

L.p. Nazwa organizacji / tytuł projektu Kwota dofinansowania 

Rok 2013 

1 Fundacja „Sokólski Fundusz Lokalny” / Objęcie dzieci i 
młodzieży działaniami wychowawczymi, opiekuńczymi i 
edukacyjnymi realizowanymi w placówkach wsparcia 

8.000,00 zł 



 

2
6 

 

dziennego – świetlica środowiskowa „Stokrotka” 

2 Klub Jeździecki „BIK”/”Ferie 2013” 5.000,00 zł 

3 Fundacja „Sokólski Fundusz Lokalny” / Objęcie dzieci i 
młodzieży działaniami wychowawczymi, opiekuńczymi i 
edukacyjnymi realizowanymi w placówkach wsparcia 
dziennego – świetlica środowiskowa „Stokrotka” 

8.000,00 zł 

4 Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia N.M.P/ / 
„Młodość bez nałogów” 

10.000,00 zł 

5 Klub Jeździecki „BIK”/”Jeździeckie wakacje-Geniusze 2013” 2.500,00 zł 

6 Sokólskie Stowarzyszenie Bilardowe przy Klubie Bilardowym 
LP w Sokółce / „Zawsze trzeźwi, zaangażowani w treningi i 
rywalizację w sporcie bilardowym” 

10.000,00 zł 

7 Akademia Sportu FALCON Sokółka / „Rozwój przez sport w 
Akademii Sportu FALCON cz.II” 

4.500,00 zł 

8 Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka 
Komenda Hufca Sokółka / „Szkoła Młodych Harcerzy” 

1.999,00 zł 

RAZEM: 49.999,00 zł 

Rok 2014 

PROFILAKTYKA 

1 Archidiecezja Białostocka Parafia p.w. św. Antoniego w 
Sokółce / „Młodzież przeciw uzależnieniom” 

5.500,00 zł 

2 Stowarzyszenie „Uniwersytet Trzeciego Wieku” / „Ławeczka 
sąsiedzka zaprasza” 

7.500,00 zł 

3 Akademia Sportu FALCON Sokółka / „Rozwój przez sport w 
Akademii Sportu FALCON 2014 cz.II” 

10.000,00 zł 

4 Stowarzyszenie „Uniwersytet Trzeciego Wieku” / „Fotografia i 
muzyka w służbie poezji” 

6.300,00 zł 

5 Uczniowski Klub Sportowy „Orliki” w Starej Kamionce / 
„Narciarska profilaktyka 2014-przygotowanie do sezonu 
zimowego” 

2.520,00 zł 
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RAZEM: 31.820,00 zł 

KULTURA FIZYCZNA I SPORT 

1 Uczniowski Klub Sportowy „BOXING SOKÓŁKA” / „Od zabawy 
do wyczynu” 

8.500,00 zł 

5. Wybrany instrument współpracy finansowej: regranting 

a. Geneza opracowania i wdrożenia: w jaki sposób i kiedy instrument został wdrożony? 

W końcu 1998 r. Fundacja „Fundusz Pomocy Społecznej”, jako jedna z 14 organizacji 

pozarządowych w kraju, została zaproszona przez Akademię Rozwoju Filantropii (ARF) w Polsce do 

tworzenia Funduszu Lokalnego. Powstanie Fundacji „Sokólski Fundusz Lokalny” poprzedziły 

spotkania z przedstawicielami samorządów gminnych i powiatowego, biznesu i organizacji 

społecznych. Warunkiem utworzenia Funduszu Lokalnego i uzyskania dofinansowania z Akademii 

Rozwoju Filantropii w Polsce, było zebranie na kapitał żelazny minimum 100 tys. złotych. Po 

uzyskaniu pozytywnej opinii przedstawicieli różnych środowisk i Komisji Rady Miejskiej, Rada 

Miejska Sokółka w listopadzie 1999 r. powołała Fundację „Sokólski Fundusz Lokalny” (SFL).  

Od roku 2000, Fundacja SFL prowadziła aktywną działalność w obszarze pozyskiwania dotacji na 

wsparcie dla lokalnych inicjatyw.  

Jednocześnie, w 2012 r., Akademia Rozwoju Filantropii rozpoczęła realizację projektu „Regranting 

jako sposób zwiększania zakresu, skali i efektywności realizacji zadań publicznych przez 

organizacje pozarządowe w gminie i powiecie” - projekt nakierowany był na upowszechnienie 

regrantingu wśród jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, do którego przystąpiło 8 

samorządów z dwóch województw. Celem realizowanego projektu było wypracowanie, 

upowszechnienie i włączenie do lokalnych polityk publicznych mechanizmu regrantingu, czyli 

zlecania przez samorządy gminne i powiatowe realizacji konkursów dotacyjnych wybranej 

organizacji pozarządowej, zwanej operatorem. 

Powyższa inicjatywa zainspirowała członków SFL do podjęcia próby wdrożenia mechanizmu 

regrantingu na terenie powiatu sokólskiego. Warunkiem postawionym przez ARF było jednak 

przystąpienie do projektu całego powiatu bądź minimum czterech gmin z jego obszaru. W związku 

z powyższym, przedstawiciele Fundacji SFL złożyli propozycję uruchomienia instrumentu władzom 

samorządowym gmin wchodzących w  skład powiatu sokólskiego, deklarując gotowość podjęcia 

się pełnienia roli operatora regrantingu i dalszego dystrybuowania środków do lokalnych 

organizacji pozarządowych.  
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Ostatecznie, Fundacji SFL udało się pozyskać do współpracy cztery gminy i w roku 2004 rozpoczęto 

współprace z gminą Sokółka oraz z trzema gminami z powiatu sokólskiego: Korycin, Szudziałowo 

oraz Dąbrowa Białostocka.  

Jednym z warunków przystąpienia danej gminy do projektu wykorzystującego mechanizm 

regrantingu było posiadanie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Gmina 

Sokółka, dzięki uczestnictwie w realizowanym przez FRDL projekcie „Otwarte Drzwi”, posiadała 

taki program, w związku z czym przystąpiła do projektu i w roku 2004 po raz pierwszy ogłosiła 

otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w formie regrantingu.  

b. Informacje, kto i w jaki sposób wspierał samorząd w opracowaniu i wdrożeniu instrumentu? 

Instrument wdrażany był w kooperacji przez sokólski samorząd oraz Fundację SFL, która podjęła 

się pełnienia roli operatora. Istotną pomoc w obszarze uregulowań prawno-organizacyjnych 

świadczyli  przedstawiciele Akademii Rozwoju Filantropii. 

Sokółka, od początku przekazująca środki na regranting w trybie otwartego konkursu ofert, 

stawiana była pozostałym gminom jako przykład i wzór do naśladowania. Władze pozostałych 

miejscowości podchodziły bardzo ostrożnie do powyższego mechanizmu, obawy dotyczyły przede 

wszystkim sposobu przekazywania pieniędzy oraz ich rozliczania, i w dużej mierze wynikały z 

braku zrozumienia mechanizmu działania regrantingu oraz obawy o niedostateczny nadzór nad 

wydatkowaniem środków pochodzących z budżetu gminy. W związku z powyższym, władze 

samorządowe przyznawały środki na regranting w trybie małych dotacji, co obligowało operatora 

do przyznawania grantów w podobnym trybie; tego typu procedura uznawana była za mocno 

ograniczającą, nie pozwalająca na realizacje działań dłuższych niż 3 miesiące. Od 2016 roku, w 

związku z nowymi uregulowaniami prawnymi, samorządy będą zobligowane do przekazywania 

środków na regranting w trybie otwartego konkursu ofert. 

c. W oparciu o jakie podstawy prawne instrument jest stosowany?  

Podstawą prawną stosowania instrumentu jest Ustawa o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie – trybem zlecania zadań publicznych, w ramach którego można zastosować 

regranting, jest otwarty konkurs ofert (art. 13 ustawy o DPPiW). Konkurs w zakresie działalności 

na rzecz organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku 

publicznego rozpisywany jest poprzez Uchwałę Rady Powiatu. W ramach otwartego konkursu 

ofert można zastosować regranting – umożliwia to art. 16 ust.7 ustawy, dzięki któremu samorząd 

może scedować przeprowadzenie konkursu grantowego na realizację określonych zadań 

publicznych na wybraną organizację pozarządową (tzw. operatora). 

Jak podkreślano, uregulowania w zakresie stosowania regrantingu pojawiły się w polskim 

ustawodawstwie dopiero wówczas, gdy ARF ogłosiła pilotażowy projekt wdrażania omawianego 

mechanizmu współpracy; jednak dopiero w tym roku, obowiązująca ustawa w paragrafie 16a 
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wprost zezwala na stosowanie instrumentu, zamieszczając opis precyzujący sposób, w jaki 

jednostka samorządu terytorialnego może przekazać pieniądze na regranting. 

d. Na czym polega instrument, jakie są zasady jego działania? 

Co roku, samorząd sokólski przeznacza określoną pulę środków na realizację zadań publicznych 

przez organizacje pozarządowe w ramach regrantingu – w ramach otwartego konkursu ofert na 

wspieranie realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz z 

zakresu przeciwdziałania narkomanii. Operatorem jest Fundacja SFL, która  otrzymała dotację w 

wysokości 15.000,00 zł ma realizację zadania „Prowadzenie profilaktycznej działalności 

informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i 

przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży”. 

Operator zobowiązuje się do wniesienia wkładu własnego finansowego oraz środków z innych 

źródeł w wysokości 50% wartości projektu. 

Operator podpisuje z gminą umową na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Wspieranie 

programów aktywizujących i integrujących środowisko lokalne skierowane do dorosłych-Działaj 

Lokalnie VIII (na dany rok)”, określonego szczegółowo w ofercie, z uwzględnieniem aktualizacji 

opisu poszczególnych działań, harmonogramu oraz kosztorysu. Celem zabezpieczenia prawidłowej 

realizacji umowy Fundacja składa do dyspozycji Gminy Sokółka weksel in blanco na kwotę 

15.000,00 zł. 

Operator jest odpowiedzialny za prawidłową realizację oraz rozliczenie zleconych przez siebie 

zadań publicznych. Pod koniec roku SFL składa sprawozdanie ze zrealizowanego działania, 

samorząd zaś ze swej strony przeprowadza kontrolę przedłożonej dokumentacji.  

Dotacje w ramach konkursu grantowego przyznawane są na projekty, które: 

• Zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o 

charakterze dobra wspólnego 

• Wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności 

• Mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne 

koszty realizacji 

• Przewidują działania kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie służące 

całej społeczności 

• Są realizowane wspólnymi siłami mieszkańców oraz instytucji życia lokalnego: 

samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych 

• W umiejętny i przemyślany sposób angażują zasoby lokalne: naturalne, społeczne, ludzkie 

i finansowe 

W konkursie nie są finansowane działania akcyjne i jednorazowe wydarzenia (trwające krócej niż 3 

miesiące). 
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Samorząd próbował objąć regrantingiem również działalność z obszaru sportu i profilaktyki, ale 

napotkał na silny opór i sprzeciw ze strony lokalnych organizacji, korzystających dotychczas z 

dotacji na realizację zadań sportowych (niechęć przed korzystaniem ze środków przekazywanych 

nie przez samorząd, lecz przez inną organizację; obawa przed utratą swego rodzaju prestiżu; lęk 

przed przyznaniem dotacji innym organizacjom, etc.) 

W gminie Sokółka nie napotkano na większe problemy związane z wdrażaniem instrumentu 

regrantingu. Jedyna trudność dotyczyła sposobu i zakresu rozliczania operatora przez samorząd 

(nie bardzo wiadomo było, czego dokładnie UM powinien żądać od Fundacji w ramach 

rozliczenia). W obliczu braku odpowiednich uregulowań, ustalono  wymagania minimalne, do 

których należały: informacja na temat podmiotów pozyskujących granty, przyznanych kwot i 

sposobu rozliczenia oraz krótkie sprawozdania ze zrealizowanych projektów.  

Korzystające z grantów sokólskie organizacje nie mają problemów z rozliczaniem pozyskanych 

środków – korzystają z udostępnianego przez Akademię Rozwoju Filantropii generatora 

wniosków, cała sprawozdawczość również odbywa się drogą elektroniczną; osoby słabiej radzące 

sobie z obsługą Internetu (emeryci) korzystają ze wsparcia pracowników Fundacji, co jakiś czas 

organizowane są szkolenia w powyższym obszarze. 

e. Kto i na jakich warunkach może korzystać z instrumentu? 

W ramach Programu „Działaj Lokalnie” wspierane są projekty, które inicjują współpracę 

mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Program adresowany jest do: 

• Organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną 

• Grup nieformalnych, w których imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa lub jedna 

z instytucji publicznych (przedszkole, szkoła, instytucja kultury, biblioteka, ośrodek 

pomocy społecznej, etc.) 

• Grup nieformalnych, występujących z wnioskiem samodzielnie, jako tzw. Inicjatywa DL 

O dotacje mogą ubiegać się organizacje i grupy nieformalne mające siedzibę na terenie gmin 

Sokółka, Dąbrowa Białostocka, Korycin oraz Szudziałowo oraz działające statutowo w obszarze 

zadań publicznych wskazanych, w ramach których organizowane są konkursy oferty, przy czym 

środki przekazywane przez samorząd mogą wspierać wyłącznie działalność organizacji 

pozarządowych; dotacje kierowane na działania realizowane przez grupy nieformalne muszą 

pochodzić ze środków operatora, pozyskanych z innych źródeł. 

Organizacje nie mogą otrzymać dotacji na wsparcie wyłącznie swoich członków; muszą 

zobowiązać się do prowadzenia działań obywatelskich, angażujących całą lokalną społeczność. 

Maksymalna kwota dofinansowania pojedynczego projektu może wynieść 6.000,00 zł. Podmiot 

dotowany musi posiadać doświadczenie w realizacji zlecanego zadania. Zobowiązany jest także – 

jak wspominano powyżej - do zabezpieczenia wkładu własnego: finansowego w wysokości 5% 
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oraz pozostałego (praca i inne środki rzeczowe) w wysokości 20% kwoty pozyskiwanej na 

realizację zadania. 

f. Jakie nakłady po stronie Urzędu Miasta w Sokółce wiążą się ze stosowaniem instrumentu? Jakie 

są dotychczasowe efekty jego stosowania?  

W ciągu 12 lat prowadzenia programu Działaj Lokalnie w latach 2004-2015, Ośrodek Działaj 

Lokalnie w Sokółce przyznał 181 grantów na łączną kwotę 603.670,00 zł, na realizację projektów 

wdrażanych na obszarze czterech gmin w powiecie sokólskim.  

Gmina Sokółka co roku przeznacza na regranting kwotę 15.000,00. Dodatkowe środki pochodzą 

również z Akademii Rozwoju Filantropii, dotującej SFL kwotą 30 tys. (pod warunkiem, iż 

operatorowi uda się zebrać taką samą kwotę lokalnie – fundusze pochodzą od pozostałych 

samorządów korzystających z regrantingu oraz środków zebranych z 1% i organizacji imprez 

charytatywnych.  

Poniższa tabela ilustruje wysokość kwot przyznanych na regranting w latach 2012-2014 

Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 

15.000,00 zł 15.000,00 zł 15.000,00 zł 

Wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii 

Zadanie: Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla 
dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na 
rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-
wychowawczych i socjoterpautycznych 

Sposób działania: 

• Wspieranie programów aktywizujących i integrujących środowisko lokalne 
skierowane do dorosłych 

• Organizowanie i wspieranie programów edukacyjnych skierowanych do dorosłych 

• Wspieranie organizacji pozarządowych realizujących działania na rzecz osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym 

W roku 2013, z dotacji przyznanych w programie Działaj Lokalnie VIII skorzystało 13 organizacji z 

gmin Sokółka. Łącznie, w ramach konkursu grantowego, przyznano 19 dotacji na łączną kwotę 

58.500,00 zł (w tym na gminę Sokółka – 36.500,00 zł), z czego 15.000,00 zł pochodziło z dotacji 

Gminy Sokółka, 30.000,00 zł z dotacji PAFW, 3.500,00 zł z1% podatku, a pozostałe 10.000,00 – z 

dotacji gmin Dąbrowa Białostocka, Korycin i Szudziałowo. 
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W roku 2014, z dotacji przyznanych w programie Działaj Lokalnie VIII skorzystało 8 organizacji z 

gmin Sokółka. Łącznie, w ramach konkursu grantowego, przyznano 14 dotacji na łączną kwotę 

57.000,00 zł. 

W maju 2015, komisja grantowa rozpatrzyła wnioski programu Działaj Lokalnie IX 2015. Na 

konkurs wpłynęły 22 wnioski z czterech gmin powiatu sokólskiego; wartość zgłoszonych projektów 

wyniosła 84.862,00 zł. Środki na program Działaj Lokalnie pochodziły z: 

• Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, poprzez Akademię Rozwoju Filantropii: 

55.000,00 zł, w tym na granty 27.000,00 zł 

• Urzędu Miejskiego w Sokółce: 15.000,00 zł, w  tym na granty 14.000,00 zł 

• Urzędu Miejskiego Dąbrowa: 5.000,00 zł, w  tym na granty 4.500,00 zł 

• Urzędu Gminy Korycin: 5.000,00 zł, w tym na granty 4.500,00 zł 

• Urzędu Gminy Szudziałowo: 3.000,00 zł, w tym na granty 3.000,00 zł 

• Fundacji SFL (zbiórki i 1%): 5.500,00 zł 

Łącznie, dysponowano kwotą 58.500,00 zł. Przyznano 21 dotacji, z czego 13 otrzymały 

organizacje z terenu gminy Sokółka. 

Szczegółowy wykaz projektów zrealizowanych z dotacji przyznawanych przez SFL w ramach 

Konkursu Grantowego w latach 2013-2015, znajduje się w sprawozdaniach, stanowiących 

załącznik 4.4 do niniejszego raportu. 

g. Czy instrument jest obecnie stosowany? 

Mechanizm regrantingu wykorzystywany jest przez samorząd sokólski od wielu lat i, jak 

podkreślano, w przyszłości nadal będzie praktykowany, uznawany jest bowiem za niezwykle 

skuteczny instrument współpracy finansowej, przekładający się na szereg korzyści płynących z 

jego stosowania (korzyści te omówione zostaną w dalszej części raportu) 

Realizacji regrantingu sprzyja pozytywne nastawienie władz samorządowych. Fundacja SFL, jako 

doświadczona, okrzepła organizacja, promująca gminę Sokółka na terenie całego kraju - cieszy się 

zaufaniem włodarzy miasta, stanowiąc obecnie stały element lokalnego krajobrazu współpracy 

pomiędzy sektorem publicznym i społecznym.  Jak podkreślano, dopóki Sokólski Fundusz Lokalny 

będzie wspierany przez Akademię Rozwoju Filantropii – jego działalność będzie trwała, regranting 

z pewnością będzie kontynuowany.  

W planach jest włączenie do regrantingu innych gmin z terenu powiatu sokólskiego oraz 

Starostwa Powiatowego. 

h. Ocena stosowania instrumentu: 

Program „Działaj Lokalnie” cieszy się sporą popularnością wśród lokalnej społeczności. Na 

konkurs, prowadzony od 2004 roku, rokrocznie wpływa z terenu miasta i gminy Sokółka ok. 10 
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wniosków. Realizatorami projektów są małe organizacje, grupy społeczne, niekiedy po raz 

pierwszy zdobywające środki na swoją działalność, przy okazji uczące się pisania wniosków i 

aplikowania o środki przyznawane przez innych grantodawców. Jak podkreślano, brak programu 

„Działaj Lokalnie”, z pewnością spowodowałby zubożenie działań małych NGOs oraz grup 

obywatelskich, znacznej redukcji uległyby lokalne inicjatywy, społeczności zabrakłoby możliwości 

zagospodarowywania czasu wolnego i korzystania z rozbudowanej oferty kulturalno-edukacyjnej. 

Osłabiłby się również poziom integracji mieszkańców oraz działań podejmowanych na rzecz 

budowania wspólnego dobra. 

Wśród najistotniejszych korzyści płynące z regrantingu dla samorządu, podkreślano następujące 

elementy: 

1. Większa ilość środków przeznaczanych na realizację zadań publicznych („mnożenie” ich 

przez operatora, który każdorazowo wnosi wkład własny, znacząco zwiększając kwotę 

przyznawaną docelowym grantobiorcom) 

2. Kumulacja środków pozyskiwanych z różnych źródeł – SFL, będący operatorem w 

Sokółce, gromadzi środki budżetowe pochodzące z 4 gmin z terenu powiatu oraz dotacje 

od Akademii Rozwoju Filantropii, co pozwala na organizację większej ilości konkursów 

grantowych i znaczące zasilenie NGOs w zakresie realizacji inicjatyw na rzecz lokalnej 

społeczności 

3. „Odciążenie organizacyjne” samorządu (mniejsza ilość pracy związanej z 

monitorowaniem i rozliczaniem przyznanych dotacji) 

4. Brak istotnych problemów związanych z wdrażaniem instrumentu: proste zasady, łatwa 

organizacja konkursów, brak trudności z rozliczaniem projektów (weryfikacją 

sprawozdania przedstawianego przez operatora) 

5. Edukacja organizacji pozarządowych, pozyskiwanie nowych doświadczeń (szansa na 

podejmowanie w przyszłości bardziej rozbudowanych, kompleksowych działań, być może 

także wdrażanie projektów partnerskich z innymi organizacjami) 

6. Motywowanie organizacji do działania poprzez nagradzanie szeroko pojętej współpracy: 

docenia się nie tylko zaplecze finansowe organizacji, ale także jej wkład osobowy i 

rzeczowy (np. konieczność pozyskania wolontariuszy, zaangażowania do projektu 

członków lokalnej wspólnoty, etc.) 

7. Mobilizacja do pozyskiwania dodatkowych środków: dotacja przekazywana w ramach 

grantów stanowi jedynie część ogólnej kwoty projektu; pozostałe fundusze organizacje 

muszą pozyskiwać samodzielnie, np. poprzez współpracę z miejscowym biznesem. Tego 

typu działania uczą operatywności, zaradności, samodzielności, sprzyjając kreowaniu 

większej przedsiębiorczości wśród przedstawicieli lokalnych organizacji  

8. Funkcja promocyjna – przekazywanie informacji na temat zrealizowanych projektów, 

wymiana doświadczeń, propagowanie idei regrantingu 
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• Z punktu widzenia organizacji będących odbiorcami grantów, korzyści płynące ze stosowania 

mechanizmu regrantingu sprowadzają się do: 

1. Łatwiejszego dostępu do środków finansowych (mniej skomplikowane procedury 

składania ofert i ubiegania się o dotacje) 

2. Możliwości pozyskania większej puli środków na realizację lokalnych inicjatyw – poza 

środkami przekazanymi przez samorząd, operator zdobywa własne fundusze, którymi 

zasila ogólną kwotę przeznaczaną na organizacje konkursu grantowego 

3. Wsparcie ze strony operatora, oferującego zarówno szkolenia jak i bieżącą pomoc przy 

składaniu ofert oraz rozliczaniu przyznanych dotacji (operator ma obowiązek 

prowadzenia szkoleń dla korzystających z dotacji grantobiorców) 

4. Spora ilość organizowanych przez operatora spotkań, szkoleń, seminariów, dzięki której: 

• organizacje edukują się, zdobywają nowe doświadczenie oraz wiedzę w 

zakresie pozyskiwania środków z innych źródeł 

• rozbudowują prowadzoną przez siebie działalność, realizując większą ilość 

działań 

• grupy nieformalne formalizują się, tworząc stowarzyszeni 

• środowisko NGOs integruje się, podejmuje współpracę, mogącą w przyszłości 

skutkować realizacją wspólnych inicjatyw / projektów partnerskich 

• Diagnozując kluczowe bariery powstrzymujące samorządy przed stosowaniem regrantingu, 

wskazywano przede wszystkim na: 

1. Niski poziom wiedzy na temat zasad działania instrumentu 

2. Brak środków budżetowych na wsparcie organizacji pozarządowych (zwłaszcza w 

przypadku powiatu; gminy dysponują środkami z funduszu „kapslowego”)  

3. Obawa władz samorządowych przed powierzaniem większych środków operatorowi: 

a. Brak zaufania dotyczący zarówno sposobu dystrybuowania środków jak również 

ich rozliczania; lęk przed nieprawidłościami natury formalno-księgowej, które 

mogłyby zostać wytknięte samorządowi w trakcie audytu instytucji nadzorczych 

(RIO) 

b. Obawa przed utratą „prestiżu” (przekonanie, iż scedowanie środków na 

organizację pozbawia władze samorządowe elementu promocyjnego („jak się 

samemu daje pieniądze to zawsze można się pokazać, stanąć do zdjęcia, a tutaj 

obawiają się, że profity czerpać będzie operator”) 

c. Przekonanie, iż samorząd znacznie lepiej potrafi zdiagnozować potrzeby 

organizacji samorządowych i dopasować ofertę finansowania zadań publicznych 

do ich oczekiwań 
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4. Opór władz samorządowych przed kierowaniem środków na nowe, niestandardowe, 

działania (w niektórych samorządach z góry wiadomo, kto i na jakie działania otrzyma w 

danym roku środki finansowe z budżetu gminy; konkursy organizowane są pro forma na 

wspieranie oczywistych, szablonowych, od lat tych samych działań) 

5. Słabe zaplecze społeczne do wdrażania instrumentu, brak organizacji pozarządowych 

skłonnych do podejmowania działań na rzecz lokalnej społeczności  

6. Brak współpracy samorządu z sektorem NGOs; niechęć władz samorządowych do 

aktywnego, efektywnego wspierania organizacji pozarządowych 

7. Brak solidnych, rzetelnie opracowanych programów współpracy z organizacjami 

pozarządowymi (mimo ustawowego obowiązku, nie wszystkie samorządy takie 

programy posiadają bądź traktują je „po macoszemu”, nie konsultując zakresu, 

sposobów oraz form współpracy z przedstawicielami III sektora. 

8. Brak uświadomionych (dostrzeganych) korzyści płynących ze stosowania regrantingu 

9. W sytuacji, w której operator z siedzibą w jednej z gmin pozyskuje środki od kilku 

okolicznych samorządów – pewne napięcia, niepewność i obawa o równy (uczciwy) 

podział środków, lęk przed mocniejszym wspieraniem organizacji z innych gmin 

• Wśród najistotniejszych problemów związanych ze stosowaniem regrantingu, wskazywano 

przede wszystkim na: 

1. Mała ilość środków, problem z ich pozyskiwaniem, zwłaszcza od prywatnych 

przedsiębiorców, preferujących przekazywanie funduszy na konkretne inicjatywy w 

sposób bezpośredni, znacznie chętniej wspierających obszar działań sportowych 

(możliwość reklamy i promocji)  

2. Początkowa trudność z opracowaniem schematu rozliczania operatora: wskazywano na 

potrzebę doprecyzowania sposobu i zakresu sprawozdania z realizowanego regrantingu. 

Wdrożona przez samorząd sokólski procedura okazała się bardzo prosta, ograniczona do 

minimum formalności – z uwagi na fakt, iż w czasie kontroli RIO przeprowadzonej w 

ubiegłym roku nie dopatrzono się żadnych nieprawidłowości w tym obszarze, Sokółka 

może służyć za pozytywny przykład stosowania regrantingu w obszarze proceduralno-

formalnym   

3. Trudność z przekonaniem niektórych organizacji do instrumentu regrantingu (podjęta 

przez sokólski samorząd próba objęcia regrantingiem zadań z zakresu sportu napotkała 

na silny opór organizacji, korzystających dotychczas z dotacji w tym obszarze). Wyrażano 

przekonanie, iż w mniejszych ośrodkach cedowanie rozdziału środków finansowych na 

jedną z lokalnych organizacji – może budzić niepewność i szereg obaw (brak 

anonimowości, silna sieć powiązań personalnych, istotny dla lokalnych organizacji prestiż 

wynikający z przyznawania dotacji przez władze samorządowe (burmistrza), etc.) 

 


