SPRAWOZDANIE
Komisji Rewizyjnej Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych w Zielonej Górze za
okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

W okresie sprawozdawczym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. Komisja Rewizyjna
Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych w Zielonej Górze działała w składzie:
1. Gracjan Pawlak – przewodniczący,
2. Rafał Trafała – sekretarz,
3. Anita Hałoń – członek.
W okresie sprawozdawczym 2020 roku Komisja odbyła dwa posiedzenia:
1. 2 lipca 2020 r. Komisja dokonała oceny sprawozdania merytorycznego i finansowego
z działalności Zarządu ZLOP za 2019r. Na podstawie pozytywnej oceny działalności
Zarządu ZLOP Komisja Rewizyjna wystąpiła z wnioskiem do Walnego Zebrania
ZLOP o udzielenie absolutorium Zarządowi za działalność w 2019 r.
2. 11 lipca 2020 r. w trakcie Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego ZLOP,
w trakcie którego Komisja ukonstytuowała się następująco: przewodniczący – Gracjan
Pawlak; sekretarz – Rafał Trafała.
Bieżący kontakt z Prezesem ZLOP utrzymywał przewodniczący Komisji – Gracjan Pawlak.
W okresie sprawozdawczym Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości w funkcjonowaniu
Zarządu ZLOP. Komisja stwierdza, że Zarząd ZLOP odbył 8 posiedzeń stacjonarnych oraz
przeprowadził 27 głosowań w trybie obiegowym w sprawie przyjęcia uchwał oraz uzgodnień
dotyczących bieżącej działalności.
Zarząd przyjął 55 uchwał, w tym m.in.:
- Uchwałę nr 2 w sprawie przystąpienia do „Sieci współpracy organizacji pozarządowych
polsko-niemieckiego pogranicza’’
- nr 3 w sprawie rezygnacji ZLOP z członkostwa w Lubuskim Sejmiku Gospodarczym,
- nr 5 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Pracy Zarządu ZLOP,
- nr 8 w sprawie zapobiegania chorobom zakaźnym,
- nr 10 w sprawie zmiany na funkcji zastępcy członka Komitetu Monitorującego RPOLubuskie 2020,
- nr 22 w sprawie zawieszenia w prawach członka zwyczajnego ZLOP 46 organizacji,
- nr 31 w sprawie zwołania Walnego Zebrania Sprawozdawczego ZLOP,
- nr 32 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2019 r.
do 31 grudnia 2019 r.,
- nr 34 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności ZLOP za 2019 r.,
- nr 36 w sprawie przyjęcia jednolitego Statutu ZLOP,
- nr 38 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Pracy Zarządu ZLOP,
- nr 45 w sprawie zatwierdzenia wzorów deklaracji członka zwyczajnego i wspierającego
ZLOP,
- nr 47 w sprawie dostosowania Regulaminu pozyskiwania i rozliczania „1%”,

- nr 49 w spr. rozdysponowania środków pieniężnych uzyskanych w ramach 1% podatku
dochodowego od osób fizycznych w 2020 r.,
- nr 50 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Zwrotu Kosztów Podróży w ZLOP
- nr 51 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu wynagradzania pracowników ZLOP.

W okresie sprawozdawczym ZLOP realizował następujące projekty:
a) „Lepsze jutro II”, zadanie 3 Integracja Społeczna – finansowany z EFS w kwocie
5 022 832,00
b) „Partnerstwo dla Wolontariatu” – finansowany z Narodowego Instytutu Wolności
w kwocie 87 605,92
Komisja Rewizyjna stwierdza prawidłowość dokonywania rozliczeń publiczno-prawnych,
w tym rozliczeń z wpływów 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych.
W związku z powyższym Komisja Rewizyjna wnosi do Walnego Zebrania Sprawozdawczego
ZLOP o zatwierdzenie ww. sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
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