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Sprawozdanie
z działalności Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych w Zielonej Górze za okres od
1 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2009r. 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 – do 7 kwietnia
2009r.
5. Irena Ratajczak – członek, zam. 67-400 Wschowa, ul. Kazimierza Wielkiego 19c/2 – od
7 kwietnia 2009r.
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:

 Reprezentowanie organizacji pozarządowych wobec sektora publicznego i innych środowisk,
w tym opiniowanie prawodawstwa na szczeblu ogólnopolskim, regionalnym i lokalnym,
 Współpracę z podmiotami publicznymi w kształtowaniu polityki dot. organizacji
pozarządowych oraz polityki społecznej i praktyki administracyjnej dot. rozwiązywania
problemów grup zagrożonych bądź dotkniętych wykluczeniem społecznym,
 Doradztwo, wymianę doświadczeń pomiędzy organizacjami członkowskimi oraz
merytoryczne i metodyczne wspieranie ich działalności, w tym organizowanie konferencji,
seminariów, szkoleń i publikację,
 Rozwijanie obywatelskiej aktywności socjalnej, m. In. poprzez pomoc w tworzeniu nowych
organizacji pozarządowych,
 Współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi, grupami nieformalnymi i instytucjami,
 Promocja i organizację wolontariatu,
 Nawiązywanie współpracy i wymianę doświadczeń z partnerami zagranicznymi,
 Prowadzenie działalności i usług socjalnych w celu wspierania realizacji celów działania
ZLOP,
 Prowadzenie agencji pośrednictwa pracy, agencji doradztwa personalnego i agencji
poradnictwa zawodowego,
 Wspieranie i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej,
 Tworzenie standardów usług socjalnych dla organizacji pozarządowych,
 Organizacje szkoleń w systemie pozaszkolnym,
 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych,
 Doradztwo dla kadr zarządzających w zakresie organizacji pracy, zatrudnienia pracowników
z grup zagrożonych wykluczeniem i elastycznych form pracy,
 Doradztwo i pośrednictwo pracy,
 Tworzenie partnerstwa i porozumień na rzecz rozwoju dialogu obywatelskiego,
 Wspieranie aktywności zawodowej,
 Podejmowanie działań na rzecz rozwoju sektora ekonomii społecznej,
 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,
 Współpraca z mediami oraz prowadzenie wydawnictw i ich redakcji,
 Organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw i innych podobnych przedsięwzięć,
Działania ZLOP w 2009 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,
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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
I. REALIZOWANE PROJEKTY
1.

Projekt „KIS na start”

W Poddziałaniu 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym POKL uzyskano środki finansowe w kwocie 152.660,00 zł w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt realizowany od 1 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2009r.
Głównym celem projektu było wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez
integrację i reintegrację społeczną oraz zawodową. W tym celu utworzono Klub Integracji
Społecznej (KIS) działający na terenie miasta Zielona Góra, którego zadaniem było przede
wszystkim kompleksowe wsparcie osobom z grup szczególnego ryzyka.
Cel ogólny projektu został 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 czasu wolnego, promowanie rodzinnych zajęć,
- kształtowanie samodzielności w poszukiwaniu zatrudnienia i poruszaniu się po poznanym rynku
pracy.
Grupę docelową stanowili osoby długotrwale bezrobotne, osoby niezatrudnione, korzystające ze
świadczeń pomocy społecznej, osoby w wieku 50+ oraz niepełnosprawni. Osoby te były zagrożone
wykluczeniem społecznym, ze względów na swoją sytuację życiową, nie były w stanie własnym
staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdowały się w sytuacji
powodującej ubóstwo.
Rezultaty - m. in:
- 237 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zakończyło udział w projekcie,
- 214 osób skorzystało z doradztwa-konsultacji specjalistów (w tym: prawnika – 72, psychologa –
55, pracownika socjalnego – 40; doradcy zawodowego - 47),
- 30 osób skorzystało z pomocy w ramach grup wsparcia,
- 55 podniosło swoje umiejętności w ramach szkoleń,
- 158 osób skorzystało z innych form przewidzianych w projekcie (Internet, prasa itp.),
- 7 osób znalazło pracę dzięki udziałowi w projekcie.
Termin realizacji: styczeń - grudzień
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2. Projekt „Złota Jesień – warsztaty profilaktyczno-ekologiczne” - Umowa nr DS.II.8050-69/2009 z Województwem Lubuskim – dofinansowanie w kwocie 12.000,- zł.
Głównym celem projektu było zorganizowanie warsztatów profilaktyczno-edukacyjnych dla 100
dzieci z województwa lubuskiego, wywodzące się z rodzin niezamożnych i wielodzietnych oraz
zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zorganizowano dwa warsztaty 3-dniowe w Łagowie dla
dwóch grup po 50 uczestników każda. Przeprowadzono zajęcia profilaktyczne i ekologiczne.
Całkowity koszt realizacji projektu: 26.600,- zł..
Termin realizacji: październik - grudzień
3. Projekt „Wspieranie współpracy organizacji pozarządowych Województwa Lubuskiego i
Brandenburgii” - Umowa nr DR.I.33023/U-7/2009 z Województwem Lubuskim –
dofinansowanie 4.000,- zł
W ramach projektu prowadzono działania szkoleniowo-informacyjne oraz promujące współpracę
lubuskich organizacji pozarządowych z niemieckim organizacjami z Brandenburgii. Zachęcano
organizacje członkowskie ZLOP do podjęcia projektów współpracy polsko-niemieckiej
finansowanych z Funduszy Unii Europejskiej. Rozwijano działalność Regionalnego Punktu
Konsultacyjnego w ramach, którego prowadzono doradztwo i indywidualne i grupowe.
Zorganizowano wizytę studyjną przedstawicieli Niemieckiego Parytetowego Związku Socjalnego
Brandenburgii – m. in. odbyto spotkania robocze w Polskim Towarzystwie Walki z Kalectwem
Oddział Terenowy w Zielonej Górze; Zielonogórskim Stowarzyszeniu „AMAZONKI” i
Czerwieńskim Towarzystwie Turystycznym. Pozyskano wolontariusza po stronie niemieckiej jako
łącznika ds. nawiązywania partnerstw. Nawiązano współpracę z wolontariuszem, który zajmuje się
tłumaczeniem korespondencji polsko-niemieckiej.
Zorganizowano pięć szkoleń warsztatowych dla ok. 80 przedstawicieli organizacji pozarządowych.
Koszt całkowity realizacji projektu – 35.295,- zł.
Termin realizacji: marzec - grudzień
4. Projekt „Rozwój działalności Klubu Integracji Społecznej – wspieranie osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez integrację i reintegrację społeczną i
zawodową”
- Umowa nr DS.I.8050-2-1/2009 z Województwem Lubuskim na
dofinansowanie w kwocie 30.000,- zł
W ramach projektu realizowano zadania Klubu Integracji Społecznej skierowane do osób
zamieszkałych na terenie województwa Lubuskiego (poza miastem Zielona Góra).
Rezultaty:
- 91 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zakończyło udział w projekcie,
-122 osób skorzystało łącznie z doradztwa-konsultacji prawnika, psychologa i doradcy
zawodowego,
- 30 osób uczestniczyło w szkoleniach,
- 148 osób uczestniczyło w spotkaniach – wykłady, pogadanki,
- 3 osoby podjęły pracę
Całkowity koszt realizacji projektu: 73.749,- zł..
Termin realizacji: marzec - listopada
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5. Projekt „@ktywni na rynku pracy”
W Działaniu 87.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałaniu 8.1.1
Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw uzyskano
dofinansowanie projektu w kwocie 225. 369,00 zł w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki. Realizację projektu rozpoczęto 1 grudnia 2009r. a zakończenie nastąpi 31 lipca 2010r.
Celem projektu jest podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do
potrzeb regionalnej gospodarki poprzez realizację bezpłatnych szkoleń specjalistycznych: pilot
wycieczek (30 beneficjentów), nauka języka migowego (40 beneficjentów), i archiwizator (40
beneficjentów).
II. WSPÓŁPRACA
Z WSPÓLNOTĄ ROBOCZĄ ZWIĄZKÓW ORGANIZACJI
SOCJALNYCH
1.Projekt „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, psychologa,
pośrednika pracy (od lipca do grudnia) oraz pomagano dobrać odpowiednią ofertę pracy lub
metodę postępowania przy jej poszukiwaniu.
W biurze DiK na bieżąco tworzono bazę osób niepełnosprawnych, które legitymują się
różnorodnymi kwalifikacjami. Klienci DiK deklarowali chęć podjęcia pracy, a dzięki
spotkaniom indywidualnym ze specjalistami nabywali dodatkowych atutów np. umiejętność
redagowania dokumentów aplikacyjnych, czy zdolność sprawniejszego poruszania się po
otwartym rynku pracy.
Przyjęto 168 beneficjentów którym udzielono łącznie 356 konsultacji, w tym, psycholog 82, pośrednik pracy - 77 i doradca zawodowy - 197.
Zorganizowano 11 warsztatów prowadzonych (ogółem 80 godz.) przez psychologa (42
godz.), doradcę zawodowego (22 godz.) i pośrednika pracy (18 godz.). Tematyka warsztatów
była następująca:
 „Trening umiejętności ułatwiających aktywne uczestnictwo w życiu społecznym” - w
Zielonogórskim Stowarzyszeniu AMAZONEK w Zielonej Górze.
 „Przełamywanie barier psychologicznych powodujących lęk przed wyjściem z domu”.
- w Biurze DiK w Zielonej Górze
 „Podstawy komunikacji interpersonalnej, autoprezentacji, tworzenia dokumentów
aplikacyjnych oraz przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej” - w Biurze DiK w
Zielonej Górze.
 „Przygotowania do poruszania się po otwartym rynku pracy” – w Specjalnym
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Międzyrzeczu.
 „Łagodzenia stresu spowodowanego niepełnosprawnością ich podopiecznych oraz
usprawnianie komunikacji” - w Biurze DiK w Zielonej Górze.
 ABC – osób niepełnosprawnych – podstawowe informacje na temat rynku pracy
i uprawnień dla osób niepełnosprawnych” w Biurze DiK w Zielonej Górze i
Warsztatach Terapii Zajęciowej w Nowej Soli
 „Zapobieganie nadopiekuńczości” - w Specjalnym Ośrodku SzkolnoWychowawczym w Międzyrzeczu.
W wyniku wspierających działań DIK-u, zatrudnienie podjęło 10 osób, 9 osób zostało
wolontariuszami, 20 osób wzięło udział w rozmowie kwalifikacyjnej, 22 osoby złożyły
dokumenty aplikacyjne u pracodawcy.
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III. DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁA
1. 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.
2. 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

3. 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
4. Współpraca z mediami oraz prowadzenie wydawnictw i ich redakcji:
Na bieżąco utrzymywano kontakty z redakcjami: „Gazety Lubuskiej”, Gazety Wyborczejdodatek regionalny Zielona Góra; Radiem Zachód, Radiem Zielona Góra oraz TVP3-Lubuską.
W 2008 r. ukazywały się liczne artykuły , publikacje oraz audycje.
5.. Walne Zebranie Członków ZLOP odbyto 7 kwietnia 2009r. Podjęto uchwały w sprawie:
- zatwierdzenia sprawozdania z działalności ZLOP za 2008r.
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego ZLOP za 2008r.,
- przyjęcia programu działania ZLOP na 2009r,
- zmian w składzie Zarządu ZLOP (przyjęto rezygnację Andrzeja Kozicza, wybrano Irenę Ratajczak
na członka Zarządu),
- udzielenia absolutorium Zarządowi,
- udzielenia absolutorium Komisji Rewizyjnej,
W Walnym Zebraniu uczestniczyło 57,5 uprawnionych delegatów.
6. Zarząd odbył 4 posiedzenia na których podjęto 45 uchwał;
a) 10 marca - podjęto 17 uchwał, w tym w sprawie:
- zwołania Walnego Zebrania,
- przyjęcia sprawozdania z działalności,
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego,
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- przyjęcia na członka zwyczajnego (2),
- skreślenia z członka zwyczajnego (9),
- zawieszenia w prawach członka zwyczajnego,
- wyboru przedstawicieli ZLOP na Walne Zebranie WRZOS,
b) 17 czerwca
- podjęto 13 uchwał, w tym w sprawie:
- uchwalenia Regulaminu organizacyjnego Klubu Integracji Społecznej,
- przyjęcia na członka zwyczajnego (10),
- wystąpienia ZLOP z Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych,
c) 6 października - podjęto 8 uchwał, w tym w sprawie:
- rozdysponowania środków pieniężnych uzyskanych w ramach 1% podatku od osób
fizycznych,
- zatwierdzenia nowego regulaminu pozyskiwania i rozliczania „1 procenta dla ZLOP”,
- rozwiązania Agencji Zatrudnienia,
- zatwierdzenia Polityki Bezpieczeństwa,
- przyjęcia na członka zwyczajnego (3),
- zaciągnięcia zobowiązań majątkowych na kwotę 225 369, 00 zł (weksel)
d) 18 grudnia
- podjęto 7 uchwał, w tym w sprawie:
- przyjęcia na członka zwyczajnego (3),
- uchwalenia Regulaminu składek członkowskich ZLOP,
- zatrudnienia Dyrektora Biura ZLOP,
- dostosowania zasad rachunkowości ZLOP o realizacje projektu „@ktywni na rynku pracy”,
- przyjęcia rezygnacji Grzegorza Szulczyka z członka Zarządu ZLOP
7. Na dzień 31 grudnia 2009r. Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych zrzeszał 66 członków
zwyczajnych (stowarzyszeń i fundacji)
a) przyjęto 18 stowarzyszeń na członka zwyczajnego ZLOP:
e) Stowarzyszenie „Twórcze Horyzonty” we Wschowie,
f) Klub Rehabilitacyjno-Sportowy „ZUT” w Zielonej Górze,
g) Stowarzyszenie Ośrodek Integracji Społecznej w Zielonej Górze,
h) Stowarzyszenie „WARTO JEST POMAGAĆ” w Zielonej Górze,
i) Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Terenowy w Zielonej Górze,
j) Regionalne Towarzystwo Kultury w Świebodzinie,
k) Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi „Nasze Dzieci” we Wschowie,
l) Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum nr 1 we Wschowie,
m) Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych „NEO-LIDER” w Szprotawie,
n) Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji Wsi „PRZY SZKOLE” w Łysinach,
o) Stowarzyszenie Rodziców „Bajkowe Przedszkole nr 1” we Wschowie,
p) Fundacja Rozwoju Inicjatyw Społecznych FRIS w Trzcielu,
q) Stowarzyszenie „Centrum Promocji i Rozwoju” we Wschowie,
r) Stowarzyszenie „Nasze Miasto” we Wschowie,
s) Stowarzyszenie „Zmotoryzowana Wschowa” we Wschowie,
t) Lubuskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego „Rozwój” w Gorzowie Wlkp.,
u) Zielonogórski Klub Bokserski w Zielonej Górze,
v) Wschowski Uczniowski Klub Sportowy „KORONA” we Wschowie
b) skreślono z listy członków zwyczajnych ZLOP 11 stowarzyszeń:
w) Fundacja Bezrobotna Inicjatywa Ekonomiczna Dla Aktywnych „Bieda” Oddział w Nowej Soli –
z powodu likwidacji – 10 marca 2009r.,
x) Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „INICJATOR” w Łagowie – z powodu likwidacji
stowarzyszenia,
y) Stowarzyszenie Komitet Obrony Bezrobotnych w Krośnie Odrzańskim - z powodu likwidacji,
z) Stowarzyszenie Lubuski Bank Żywności w Nowej Soli - z powodu likwidacji,
aa) Sulechowskie Stowarzyszenie „Klub Abstynenta” w Sulechowie – z powodu likwidacji,
bb) Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Żaganiu - z powodu nie
wypełniania obowiązków statutowych,
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cc) Stowarzyszenie Opieki Paliatywnej im. Św. Pięciu Braci Międzyrzeckich w Międzyrzeczu - z powodu
nie wypełniania obowiązków statutowych,
dd) Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa w Zielonej Górze - z powodu nie wypełniania
obowiązków statutowych,
ee) Związek Stowarzyszeń Regionalny Bank Żywności w Zielonej Górze - z powodu nie wypełniania
obowiązków statutowych,
ff) Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U” Oddział Wojewódzki w
Zielonej Górze - z powodu nie wypełniania obowiązków statutowych,
gg) Stowarzyszenie PRACUJ DLA SIEBIE w Zielonej Górze – z powodu nie wypełniania obowiązków
statutowych,

8. ZLOP jest członkiem zwyczajnym (założyciel) Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji
Socjalnych

WRZOS w Warszawie. Natomiast ZLOP wystąpił z Ogólnopolskiej Federacji

Organizacji Pozarządowych w Warszawie
9. 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 -

podjęto 45 uchwał

.

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 310.809,60zł (słownie: trzysta dziesięć tysięcy osiemset dziewięć 60/100 zł),
w tym:
- składki członkowskie
- 1.000,00
- dotacje i subwencje (środki z budżetu województwa)
- 219.912,76
- wpłaty z tyt. 1 %
- 66.447,39
- darowizny
- 15.847,36
VI. Informacja o poniesionych kosztach na:
Koszty działalności wynoszą – 307.184,41zł (słownie: trzysta siedem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery
415/100 zł.), w tym:
a) realizację celów statutowych,
- 307.184,41
b) ogólnoadministracyjne
- 6.114,36
c) wsparcie działań statutowych organizacji członkowskich (mieszczą się w kosztach statutowych)
z tyt. wpłat 1%
- 36.874,00
VII. dane o:
a) liczbie osób zatrudnionych w organizacji z podziałem w/g zajmowanych stanowisk
i wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej
- 18 osób - specjaliści zatrudnieni do realizacji projektów
- zatrudnionych w działalności gospodarczej - nie było
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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
- 140.260,43 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
- 57.555,08
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 ma
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 - 11..610,74
j) wartości aktywów i zobowiązań organizacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych
sporządzanych dla celów statutowych - 80.278,27
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
10) Informacja o przeprowadzonych kontrolach.
a) Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, pełniący rolę Instytucji
Pośredniczącej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 przeprowadził w
dniach 26-30.11.2009r. Kontrolę projektu nr: WND-POKL.07.02.01-08-050/08 pt. „KIS na
start”. Kontrola projektu objęła m. in. weryfikację zgodności realizacji projektu z jego
założeniami określonymi w Umowie o dofinansowanie projektu, a w szczególności:
prawidłowość rozliczeń finansowych; sposób rekrutacji uczestników projektu; sposób
pozyskiwania i przechowywania oraz przetwarzania danych o uczestnikach projektu; zgodność
danych przekazywanych we wniosku o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz
postępu finansowego z dokumentacją dot. realizacji projektu; sposób realizacji działań
promocyjnych; sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.
Kontrola nie stwierdziła istotnych uchybień ani nieprawidłowości.
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b) Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, pełniący rolę Instytucji
Pośredniczącej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 przeprowadził w
dniach 26-30.11.2009r. Kontrolę projektu nr: WND-POKL.08.01.01-08-056/08 pt. „Elastyczne
formy pracy w województwie lubuskim”.
Kontrola projektu objęła m. in. weryfikację zgodności realizacji projektu z jego założeniami
określonymi w Umowie o dofinansowanie projektu, a w szczególności: prawidłowość rozliczeń
finansowych; sposób rekrutacji uczestników projektu; sposób pozyskiwania i przechowywania
oraz przetwarzania danych o uczestnikach projektu; zgodność danych przekazywanych we
wniosku o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z
dokumentacją dot. realizacji projektu; sposób realizacji działań promocyjnych; sposób
prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.
Kontrola nie stwierdziła istotnych uchybień ani nieprawidłowości.
Natomiast Komisja Rewizyjna Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych przeprowadziła
jedną kontrolę działalności za 2009r.
Podpisy członków Zarządu
1. Romuald Malinowski

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

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

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

4. Irena Ratajczak

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

5. Zofia Kulikowska

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

Zielona Góra,

25 luty 2010.

10

