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Sprawozdanie
z działalności Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych w Zielonej Górze za okres od
1 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2008r. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8
maja 2001r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. Nr 50, poz.
529)
I.

Nazwa organizacji, jej siedziba i adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer
KRS-u wraz ze statystycznym numerem identyfikacyjnym w systemie REGON, dane dotyczące
członków zarządu (imię i nazwisko według ostatniego wpisu w rejestrze sądowym i adres
zamieszkania) oraz określenie celów statutowych.

Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Zacisze 17.
W dniu 6 sierpnia 2003r. wpisany w Krajowym Rejestrze Sądowym jako Związek Stowarzyszeń
pod numerem 0000169865. Numer identyfikacyjny w systemie REGON – 970616900.
W skład Zarządu Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych, dalej zwanego ZLOP, wchodzą:
1. Romuald Tadeusz Malinowski – prezes, zam. Słone 15, 66-008 Świdnica.
2. Zofia Kulikowska – wiceprezes, zam. 66-003 Droszków, ul. Dębowa 6
3. Włodzimierz Szopinski – wiceprezes, zam. 66-440 Skwierzyna, Osiedle LWP 1 E m. 10.
4. Andrzej Kozicz – członek, zam. 66-200 Świebodzin, Oś. Kopernika 99
5. Grzegorz Szulczyk – członek, zam. 65-187 Zielona Góra, ul. Tkacka 5a
Główne cele ZLOP to:
 Tworzenie płaszczyzny współpracy i integracja działalności organizacji pozarządowych na
rzecz zwiększenia ich skuteczności działania dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
 Pomoc organizacjom pozarządowym w rozwiązywaniu problemów związanych z ich statutową
działalnością,
 Podnoszenia rangi organizacji pozarządowych w polityce społecznej, ekonomicznej
i kulturalnej państwa,
 Reprezentowanie organizacji pozarządowych wobec sektora publicznego i innych środowisk.
II.

Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, a także
opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych.

ZLOP realizował swoje cele statutowe głównie poprzez:
 Propagowanie celów statutowych organizacji pozarządowych w społeczeństwie,
 Wspomaganie lokalnych i regionalnych ruchów pozarządowych,
 Inicjowanie i opiniowanie prac legislacyjnych dotyczących organizacji

pozarządowych i wszelkich działań obywatelskich oraz uczestniczenie w tych pracach,
 Współpracę z administracją państwową i samorządową oraz innymi związkami
organizacji, a także z przedstawicielami biznesu w kraju i za granicą,
 Działalność na rzecz ochrony prawnej i finansowej członków ZLOP,
występowanie z wnioskami do właściwych organów państwowych i samorządowych,
 Gromadzenie i udostępnianie informacji oraz prowadzenie banku informacji,
 Powoływanie komisji problemowych,
 Prowadzenie działalności promocyjnej i szkoleniowej,
 Zabieganie o środki finansowe i materialne,
 Członkostwo i współpracę z podobnymi organizacjami i ruchami krajowymi i zagranicznymi,
 Podejmowanie innych działań zmierzających do realizacji celów statutowych ZLOP,
 Współpraca z mediami oraz prowadzenie wydawnictw i ich redakcji,
 Organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw i innych podobnych przedsięwzięć,
 Promocja i organizację wolontariatu.
Działania ZLOP w 2008 roku koncentrowały się na 8 celach programowych:


Reprezentowanie interesów organizacji członkowskich wobec polityki i administracji,
gospodarki i innych grup, w tym opiniowanie prawodawstwa na szczeblu ogólnopolskim,
wojewódzkim i lokalnym oraz współpracę z podmiotami publicznymi w kształtowaniu
polityki społecznej i praktyki administracyjnej dotyczącej rozwiązywania problemów grup
zagrożonych bądź dotkniętych wykluczeniem społecznym,



Wspieranie działalności organizacji członkowskich poprzez doradztwo, wymianę
doświadczeń

pomiędzy

organizacjami

członkowskimi,

organizowanie

konferencji,

seminariów, zwłaszcza z uczestnictwem reprezentantów administracji publicznej i innych
środowisk, organizowanie szkoleń i wydawanie publikacji,


Rozwijanie obywatelskiej aktywności socjalnej, m.in. poprzez pomoc w tworzeniu nowych
organizacji pozarządowych,



Współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi, grupami nieformalnymi

i

instytucjami,


Promocję i organizację samopomocy i wolontariatu,



Nawiązywanie współpracy i wymiana doświadczeń z partnerami zagranicznymi,



Prowadzenie działalności i usług socjalnych w celu wspierania realizacji celów ZLOP,

OPIS PROWADZONYCH DZIAŁAŃ MERYTORYCZNYCH
1. W ramach zadania „Program wspierania działań pomocy społecznej na rzecz
wyrównywania poziomu życia mieszkańców województwa lubuskiego„ zrealizowano
projekt pn. „Organizacja szkoleń dla wolontariuszy oraz działalność ”Regionalnego
Punktu Konsultacyjnego” na rzecz organizacji działających w zakresie wspierania rodziny.
Przeprowadzono 12 szkoleń (dla 184 osób) według następujących tematów: usługi
socjalne, ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawa o zatrudnieniu i
przeciwdziałaniu bezrobociu, podstawy prawne przejmowania placówek wychowawczych,
administrowanie organizacją pozarządową, pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej.
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Kontynuowano działalność Regionalnego Punktu Konsultacyjnego, w którym dyżur
pełniło pięciu specjalistów w łącznym wymiarze 640 godz. (psycholog, doradca zawodowy,
prawnik, specjalista ds. osób starszych oraz specjalista ds. pozyskiwania środków
europejskich). Udzielono bezpośrednich porad dla 190 osób. Odbyto szereg wizyt roboczych w
organizacjach członkowskich oraz w Powiatowych Radach Organizacji Pozarządowych (m.in.
w Międzyrzecz i we Wschowie). Organizowano cykliczne spotkania Komisji ds. rodziny i
dzieci działającej przy ZLOP z udziałem specjalistów. Dodatkowo zorganizowano w Zielonej
Górze młodzieżową grupę wolontariacką. Promowano działania w ramach współpracy ze
środkami lokalnego przekazu.
Całkowity koszt realizacji projektu: 25.400 zł, w tym dofinansowanie ze środków
Województwa Lubuskiego w kwocie 4.000,00 zł.
2.

W okresie od 15.02.2008 do 15.12.2008 w ramach zadania „Wspieranie działań na rzecz
integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów współpracy między społeczeństwami”
zrealizowano projekt pn. „Wspieranie działań na rzecz integracji europejskiej oraz
rozwijanie współpracy między organizacjami pozarządowymi Województwa Lubuskiego
i Brandenburgii”.
Celem zadania było prowadzenie działalności informacyjnej i szkoleniowej na temat funduszy
UE oraz promocja partnerstwa i współpracy między organizacjami i podmiotami z terenów
woj. Lubuskiego i Brandenburgii. Zorganizowano konferencję z udziałem członków ZLOP
(stowarzyszenia i fundacje) przy współpracy z Euroregionem Sprewa – Nysa – Bóbr. W
Regionalnym Punkcie Konsultacyjnym przeprowadzono 480 godz. dyżurów, w ramach
których specjaliści udzielili porad dla 180 osob.
Przeprowadzono 10 warsztatów dla członków organizacji pozarządowych z terenu miasta
i gminy Skwierzyna, Gubina, Wschowy, Zielonej Góry, gmin: Świdnica i Zabór.
Opracowano projekt na realizacje zadania na terenie miasta Zielona Góra z udziałem
trzech organizacji socjalnych z Zielonej Góry oraz 3 organizacji niemieckich (tzw. partnerskie
współdziałanie) – zadanie będzie sfinansowane przez partnera niemieckiego..
Odbyto dwa spotkania z przedstawicielami NGO z Brandenburgii (Niemiecki Parytetowy
Związek Socjalny) oraz z dyrektorem Stowarzyszenia Niemiecko – Polskiej Współpracy
Socjalnej z Salzgitter.
Rezultatem projektu jest wzrost wiedzy członków organizacji pozarządowych z województwa
lubuskiego na temat funduszy strukturalnych i inicjatyw wspólnotowych.
Całkowity koszt realizacji zadania – 28.450 zł, przy dofinansowaniu Województwa
Lubuskiego w kwocie 7 500,00 zł.

3. W ramach Poddziałania 8.1.1.Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w okresie od 01.08.2008r.
do 13.12.2008r. zrealizowano projekt pn. „Elastyczne formy pracy w województwie
lubuskim”.
Celem projektu było podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób
pracujących dla potrzeb regionalnej gospodarki. Cel ten został osiągnięty dzięki organizacji
szkoleń z zakresu elastycznych form pracy dla grupy 30 pracujących osób dorosłych w tym
przedstawicieli kadry zarządzającej w organizacjach pozarządowych.
Szkolenia odbywały się w dwóch grupach 15 – osobowych. Kadrę trenerską stanowili
doświadczeni praktycy – psycholog, doradca zawodowy, specjalista ds. zarządzania zasobami
ludzkimi oraz prawnik. Każdy z uczestników otrzymał certyfikat zaświadczający o ukończeniu
szkolenia wraz z wykazem problematyki szkoleń.
Szkolenia zostały podzielone na następujące bloki problemowe:
 Elastyczne formy pracy – wprowadzenie do problematyki, historia, rozwój
problematyki,
 Korzyści i zagrożenia płynące z wprowadzenia nowych form pracy.
 Polski rynek pracy –uwarunkowania formalno – prawne do wdrożenia
niestandardowych form pracy.
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Omówienie poszczególnych form pracy – outsourcing, dzielenie pracy (Job
Sparing), rotacja pracy (Job rotation), praca w domu, telepraca, umowy zlecenie,
umowy o dzieło, praca w niepełnym wymiarze, praca w ramach projektu.
 Nietypowe formy zatrudnienia – praca w godzinach nadliczbowych, praca w dni
wolne, dyżury pracownicze, indywidualna organizacja czasu pracy.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego w kwocie 55.900,00 zł.
4. Kontynuowano realizacje dwóch edycji projektu Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji
Socjalnych – WRZOS „Doradztwo i Kariera – ponadlokalna sieć aktywizacji społecznej i
zawodowej osób z niepełnosprawnościami” -” w ramach którego w Biurze „DiK” w Zielonej
Górze, dla osób z niepełnosprawnościami bezpłatnie udzielano pomocy doradcy zawodowego,
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5. Uczestnictwo w konferencjach, szkoleniach i innych przedsięwzięciach organizowanych przez
instytucje i organizacje współpracujące ze ZLOP, m. in.:
a. Konferencja „Dobre praktyki ekonomii społecznej w Polsce – dotychczasowe
doświadczenia i nowy okres programowania” – 19 marca w Zielonej Górze,
b. Szkolenie nt. Ekonomii społecznej – 13, 20, 27 marca w Zielonej Górze,
c. Regionalna Konferencja poświęcona Europejskiemu Funduszowi Społecznemu oraz
problematyce ekonomii społecznej - 25 kwietnia w Zielonej Górze,
d. Konferencja „Pomysłu na lepsze jutro – czyli szanse rozwoju dzięki Inicjatywie
Wspólnotowej EQUAL i Europejskiemu Funduszowi Społecznemu” – 21 maja 2008r.
w Słupsku w ramach wyjazdu studyjnego w dniach 20-21 maja,
e. Szkolenie dot. Pisania i realizowania indywidualnych programów wychodzenia z
bezdomności – 27-30 maja w Torzymiu,
f. Spotkanie Jubileuszowe z okazji 20-lecia Terenowego Komitetu Ochrony Praw
Dziecka – 11 czerwca w Zielonej Górze,
g. Debata Obywatelska nt. utworzenia Lubuskiego Funduszu Pożyczkowego dla
Organizacji Pozarządowych – 19 czerwca w Zielonej Górze,.
h. Szkolenie nt. „Rzecznictwo na poziomie lokalnym, czyli jak wprowadzić zmianę” 17-18 czerwca w Gorzowie Wlkp.,
i. Szkolenie nt. „Pisanie projektów aktywności lokalnej” – 6-9 lipca w Dychowie,
j. Spotkanie przedstawicieli samorządu terytorialnego, samorządu gospodarczego,
środowiska akademickiego oraz środowiska bankowego Województwa Lubuskiego nt
– 18 lipca w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze,
k. XII Prezentacje Artystyczne Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej – 1 sierpnia w
Międzyrzeczu,
l. Szkolenie liderów i wolontariuszy organizacji pozarządowych na rzecz pomocy
rodzinie – 22-24 sierpnia w Zielonej Górze,
m. Konferencja „Wyzwania Lubuskiego Rynku Pracy – Rozwój z troską o człowieka” –
22-23 września w Sulechowie,
n. Obchody X Jubileuszowego Lubuskiego Dnia Seniora: Panel dyskusyjny nt.
„Organizacje pozarządowe na rzecz seniorów” –8 października w siedzibie ZLOP w
Zielonej Górze oraz „Wieczór poetycki z udziałem poetów” w Stowarzyszeniu
Miłośników Droszkowa w dniu 10 października,
o. „V Integracyjny Trójbój Szachowy P-60, P-30 i P-5 – Idea 2008” oraz „VIII Mityng
Szachowy P-15 o Puchar Idei” – 6-11 listopada w Kalsku,
p. Szkolenie dla „Pracowników Pierwszego Kontaktu” pracujących w obszarze
przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach Wojewódzkiej Kampanii Społecznej
na rzecz przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci – 16-18 grudnia w Gronowie k. Łagowa,
q. Konferencja podsumowująca stan wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
2007-2013 w Województwie Lubuskim – prezentacja projektu ZLOP „Elastyczne
formy pracy w województwie lubuskim” przez prezesa Romualda Malinowskiego – 19
grudnia w Zielonej Górze
6. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, został opracowany projekt i złożony wniosek
pn. „KIS na start.” , który został zaopiniowany pozytywnie a tym samym otrzymał dofinansowanie.
Projekt będzie realizowany od 1 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2009r.
Głównym celem projektu jest wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez
integrację i reintegrację społeczną oraz zawodową. Skuteczność realizacji celu ma zwiększyć
stworzony Klub Integracji Społecznej (KIS) działający na terenie miasta Zielona Góra. W ramach tej
struktury będzie dostarczane kompleksowe wsparcie osobom z grup szczególnego ryzyka.
Cel ogólny projektu będzie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych:
budowanie poczucia odpowiedzialności i obowiązku poprzez regularny udział w zajęciach KIS,
wyrobienie umiejętności w zakresie kompetencji społecznych, nabywanie nowych umiejętności
(obsługa komputera, znajomości języka obcego), propagowanie alternatywnych form spędzania
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czasu wolnego, promowanie rodzinnych zajęć, kształtowanie samodzielności w poszukiwaniu
zatrudnienia i poruszaniu się po poznanym rynku pracy.
Grupę docelową stanowić będą osoby długotrwale bezrobotne, osoby niezatrudnione, korzystające ze
świadczeń pomocy społecznej, osoby w wieku 50+oraz niepełnosprawni. Osoby te są zagrożone
wykluczeniem społecznym, ze względów na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym
staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej
ubóstwo.
W ramach Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym POKL uzyskano środki finansowe w kwocie 152.660,00 zł
7.

Do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej złożono wniosek „Rozwijanie partnerstwa i
wzmacnianie działalności ZLOP”, którego celem jest wzmacnianie istniejącego w ramach ZLOP
porozumienia organizacji pozarządowych na terenie woj. Lubuskiego. Założeniem projektu jesto
wzmocnienie zdolności instytucjonalnej ZLOP oraz organizacji członkowskich, opracowanie
planu rozwoju i dalszej współpracy organizacji i podmiotów zewnętrznych, a także zwiększenie
liczby członków ZLOP.
Projekt został pozytywnie oceniony przez Komisję Oceny Projektów, otrzymał 100 punktów,
jednakże z braku środków finansowych nie został przyjęty do dofinansowania.

8.

W ramach współpracy polsko-niemieckiej w lutym z dwudniową wizytą przebywała w Zielonej
Górze, delegacja Niemieckiego Parytetowego Związku Socjalnego Brandenburgii z Poczdamu.
Omawiano możliwości wzajemnej współpracy m. in. w zakresie pozyskiwania funduszy w
ramach „Akcji Człowiek” oraz programów unijnych.
9. Kontynuowano działalność Lubuskiej Rady Organizacji Pozarządowych pod patronatem
przewodniczącego Sejmiku Wojewódzkiego Lubuskiego. Rada posiada kompetencje
doradczo-opiniodawcze. Przewodniczący Rady jest Józef Rubacha - reprezentant organizacji z
powiatu nowosolskiego.

Prezydium Rady
Imię i nazwisko

Stanowisko

powiat

Józef Rubacha
Adam Stawczyk
Elżbieta Winnicka
Wojciech Białek
Henryk Kargul
Włodzimierz Nowicki
Marek Wieczorek

Przewodniczący
Wiceprzewodniczący
Wiceprzewodniczący
Sekretarz
Członek
Członek
Członek

nowosolski
żagański
Gorzów Wlkp
Krośnieński
Sulęciński
Nowosolski
Gorzowski

10. Współpraca instytucjonalna:
utrzymywano bieżące kontakty z :
- Urzędem Marszałkowskim w Zielonej Górze,
- Lubuskim Urzędem Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp.
- Wojewódzkim Urzędem Pracy w Zielonej Górze,
- Uniwersytetem Zielonogórskim w Zielonej Górze,
- Starostami, Prezydentami Miast, Burmistrzami i Wójtami
11. Współpraca z mediami oraz prowadzenie wydawnictw i ich redakcji:
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Na bieżąco utrzymywano kontakty z redakcjami: „Gazety Lubuskiej”, Gazety Wyborczej-dodatek
regionalny Zielona Góra; Radiem Zachód, Radiem Zielona Góra oraz TVP3-Lubuską.
W 2008 r. ukazywały się liczne artykuły , publikacje oraz audycje.
12. Walne Zebranie Członków ZLOP odbyto 23 kwietnia 2008r. Przyjęto sprawozdanie z działalności
ZLOP oraz sprawozdanie finansowe za 2007r.Uchwalono zmiany w Statucie ZLOP oraz program
działania na 2008r. w Walnym Zebraniu uczestniczyło 57,1 uprawnionych delegatów.
13.. Zarząd odbył 7 posiedzeń:
- 07 lutego
- podjęto 9 uchwał
- 04 kwietnia - podjęto 14 uchwał
- 23 kwietnia - podjęto 4 uchwały, w tym o utworzeniu Biura ZLOP oraz w zakresie uprawnień
i obowiązków Dyrektora ZLOP,
- 29 lipca
- podjęto 2 uchwały
- 16 września - podjęto 7 uchwał, w tym regulamin pozyskiwania i rozliczania „1 procenta dla
ZLOP” oraz Regulamin składek członkowskich ZLOP i Regulamin Zarządu ZLOP
- 18 listopada -podjęto 4 uchwały
- 22 grudnia
- podjęto 3 uchwały
14. Na dzień 31 grudnia 2008r. Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych zrzeszał 59 członków
zwyczajnych (stowarzyszeń i fundacji)
a) przyjęto 8 stowarzyszeń na członka zwyczajnego ZLOP:
- Stowarzyszenie Kultury Ziemi Wschowskiej we Wschowie,
- Stowarzyszenie – Czerwieńskie Towarzystwo Turystyczne w Czerwieńsku,
- Stowarzyszenie „Pomoc Dzieciom Niepełnosprawnym” w Międzyrzeczu,
- Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” w Międzyrzeczu,
- Stowarzyszenie Na rzecz Dzieci Niepełnosprawnych Intelektualnie „Nasz Ośrodek” we
Wschowie,
- Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Pomocna Dłoń” we Wschowie,
- Stowarzyszenie Amazonek Wschowskich we Wschowie,
- Klub Sportowy „Pogoń” we Wschowie,
b) skreślono z listy członków zwyczajnych ZLOP 12 stowarzyszeń:
-

Stowarzyszenie „Bezpieczny Powiat Zielonogórski) w Zielonej Górze – z powodu rozwiązania
Stowarzyszenia,
Polskie Towarzystwo Krajoznawcze w Zielonej Górze - z powodu nie wypełniania obowiązków
statutowych,
Stowarzyszenie „Wszechnica Samorządowo-Budżetowa” w Kowalcu – z powodu likwidacji
stowarzyszenia,
Stowarzyszenie Klub Abstynentów „Dromader” w Zielonej Górze - z powodu nie wypełniania
obowiązków statutowych,
Stowarzyszenie Lubuskie Prezentacje Wokalne Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Lubsku - z
powodu nie wypełniania obowiązków statutowych,
Osada Readaptacyjna Stowarzyszenia „Solidarni Plus” w Lutynce - z powodu nie wypełniania
obowiązków statutowych,
Stowarzyszenie „Ludzie dla Ludzi” Mecenat Złotego Serca w Zielonej Górze - z powodu nie
wypełniania obowiązków statutowych,
Katolickie Stowarzyszenie „Civitas – Christiana” w Zielonej Gorze - z powodu nie wypełniania
obowiązków statutowych,
Europejskie Stowarzyszenie Integracji Seniorów w Zielonej Górze - z powodu nie wypełniania
obowiązków statutowych,
Lubuski Komitet Europejski w Zielonej Górze - z powodu nie wypełniania obowiązków statutowych,
Akcja Humanitarna „Życie” Oddział w Żarach - z powodu nie wypełniania obowiązków statutowych,
Stowarzyszenie - Gorzowska Orkiestra Dęta w Gorzowie Wlkp. – na własną prośbę.

7

15. ZLOP jest członkiem zwyczajnym (założyciel) Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji
Socjalnych WRZOS w Warszawie oraz Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych
w Warszawie.
16. W lipcu 2008 roku uruchomiono stronę internetową ZLOP – www.zlop.org.pl
III. Informacje o prowadzonej działalności gospodarczej w/g wpisu do rejestru przedsiębiorców
Krajowego rejestru Sadowego. ZLOP nie prowadził działalności gospodarczej.
IV. Odpisy uchwał zarządu stowarzyszenia -

.

V. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł (np spadek, zapis,
darowizna, środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa i budżetu gminy),
odpłatnych świadczeń realizowanych przez organizację w ramach celów statutowych
z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń, jeżeli prowadzono działalność gospodarczą, wynik
finansowy tej działalności oraz procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności
gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł.
Przychody wynoszą 113.065,75 zł (słownie: sto trzynaście tysięcy sześćdziesiąt pięć 75/.100 zł),
w tym:
- składki członkowskie
- 775,00
- dotacje i subwencje (środki z budżetu województwa)
- 67.264,38
- wpłaty z tyt. 1 %
- 38.098,35
- darowizny
- 3.521,15
VI. Informacja o poniesionych kosztach na:
Koszty działalności wynoszą – 100.225,35zł (słownie: sto tysięcy dwieście dwadzieścia pięć 35/100
zł.), w tym:
a) realizację celów statutowych,
- 100.225,35
b) ogólnoadministracyjne
- 6.946,59
c) wsparcie działań statutowych organizacji członkowskich (mieszczą się w kosztach statutowych)
- dofinansowanie bezpośrednie ze środków pochodzących z tzw. jednego procenta) – 22.396,07
w tym
- Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych Intelektualnie we Wschowie - 4.842,00
- Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w Słonem
- 158,00
- Polski Związek Emerytów i Inwalidów we Wschowie
- 103,00
- Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum nr 1 we Wschowie
- 1.277,00
- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi „Nasze Dzieci” w Przyczynie Górnej
- 753,00
- Stowarzyszenie Kultury Ziemi Wschowskiej we Wschowie
- 1.289,00
- Parafialny Zespół Caritas przy PW Św. Jadwigi we Wschowie
- 168,00
- Międzyrzeckie Stowarzyszenie „Szansa” w Międzyrzeczu
- 1.579,00
- Zielonogórskie Stowarzyszenie Żywienia Optymalnego w Zielonej Górze
- 330,00
- Stow. Inicjatyw Spoleczno-Kulturalnych „Twórcze Horyzonty” we Wschowie
- 105,90
- Stowarzyszenie „Nasze Miasto” we Wschowie
- 1.014,00
- Stowarzyszenie Amazonek Wschowskich
- 2.236,00
- Stow. Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Pomocna Dłoń” we Wschowie
- 1.413,00
- Klub Sportowy „Pogoń’ we Wschowie
- 1.047,00
- Stowarzyszenie Miłośników Droszkowa w Droszkowie
- 1.085,00
- Stow.Przyjaciół Skwierzyńskiego Zespołu Tanecz. „Nowinka” w Skwierzynie
- 920,00
- Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Lubczynie
- 187,00
- zakup artykułów biurowych i innych jako wsparcie dla organizacji:
-

- 1.804,10
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-

Stowarzyszenie Rodziców „Bajkowe Przedszkole” we Wschowie
Stowarzyszenie na rzecz Aktywizacji Wsi „Przy Szkole” w Łysinach
Powiatowa Rada Organizacji Pozarządowych we Wschowie

-363,97
- 356,12
- 1.084,01

VII. dane o:
a) liczbie osób zatrudnionych w organizacji z podziałem w/g zajmowanych stanowisk
i wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej
- 12 osób - specjaliści zatrudnieni do realizacji projektów
- zatrudnionych w działalności gospodarczej - nie było
b) łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych poprzez organizację z podziałem na wynagrodzenia,
nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych
wyłącznie w działalności gospodarczej
- 33.798,65 zł – specjaliści (wynagrodzenie zasadnicze) – nagród, premii i innych świadczeń
- nie wypłacano
- wynagrodzeń w działalności gospodarczej – nie było
c) wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom
Zarządu i innych organów organizacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z
podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczeni - nie wypłacano wynagrodzeń
- 2.200,00
d) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia
e) udzielonych przez organizacje pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości, ze
wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy statutowej
udzielania takich pożyczek - nie udzielano
f) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem bank - nie lokowano kwot
g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa
handlowego ze wskazaniem tych spółek - nie nabywano obligacji
h) nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie nie nabywano nieruchomości
i) nabytych pozostałych środkach trwałych - 5.000,00
j) wartości aktywów i zobowiązań organizacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych
sporządzanych dla celów statutowych - 8.092,09
8) dane o działalności zleconej organizacji przez podmioty państwowe i samorządowe(usługi,
państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności,
Nie wystąpiło
9) informację o rozliczeniach organizacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także
informację w sprawie składanych deklaracji podatkowych,
Na Związku nie ciąża żadne zobowiązania podatkowe, składano deklaracje podatkowe CIT- 8
i PIT – 4 i PIT 11B
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10) Informacja o przeprowadzonych kontrolach.
Organy zewnętrzne nie przeprowadzały kontroli. Natomiast Komisja Rewizyjna Związku
Lubuskich Organizacji Pozarządowych przeprowadziła jedną kontrolę działalności za 2007r.
Podpisy członków Zarządu
1. Romuald Malinowski

........................................

2. Włodzimierz Szopinski .........................................
3. Grzegorz Szulczyk

.........................................

4. Andrzej Kozicz

...........................................

5. Zofia Kulikowska

...........................................

Zielona Góra,

10 marzec 2009 .
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