
Załącznik nr 26 

do protokołu Walnego Zebrania  

Sprawozdawczego ZLOP 

z dnia 2 lipca 2021 r. 

U  c  h  w  a  ł   a   Nr     17 /2021 

 

 

Walnego Zebrania Sprawozdawczego Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych                    

w Zielonej Górze 

 

 z dnia 2 lipca 2021 r. 

     

 

 

w sprawie: zasad i wysokości opłacania składek członkowskich ZLOP 

 

 

Na podstawie §  10 ust.7 Statutu Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych  uchwala 

się co następuje: 

 

 

1. Ustalić się wysokość rocznej składki członkowskiej ZLOP w kwocie 100,00 (słownie: 

sto złotych). 

 

2. Zobowiązać Zarząd ZLOP do utworzenia „Funduszu rezerwowego” oraz przyjęcia 

Regulaminu korzystania ze środków zgromadzonych na funduszu. 

 

3. Przeznaczyć 30 % wpływów ze składek członkowskich na „Fundusz rezerwowy”                

z przeznaczeniem na wsparcie organizacji członkowskich ZLOP. 

 

4. Zatwierdzić Regulamin opłacania składek członkowskich w Związku Lubuskich 

Organizacji Pozarządowych – stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały. 

 

5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

                

            

            Sekretarz WZ                                            Przewodniczący WZ 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                Uzasadnienie 

Składki członkowskie to obowiązkowe wpłaty członków zwyczajnych ZLOP na rzecz 

działalności statutowej -  obowiązek taki wynika z § 4 ust.4  Statutu ZLOP. Natomiast 

zgodnie z § 10 ust. 7 uchwalanie regulaminu określającego zasady i wysokość wnoszenia 

składek członkowskich  należy do uprawnień Walnego Zebrania ZLOP. 

Zmiana wysokości składki członkowskiej wynika  z niewystarczających środków 

finansowych na działalność statutową ZLOP, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeby 

zwiększenia działań wspierających organizacje członkowskie. Stąd zobowiązanie Zarządu 

ZLOP do utworzenia „Funduszu rezerwowego” i przeznaczenie na ten cel 30% wpływów ze 

składek członkowskich. 

Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych  od kilkunastu lat ma ustaloną składkę 

członkowską w wysokości 50,00 zł rocznie – jest to najniższa składka w Związkach 

Stowarzyszeń w kraju. Np.: 

- Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa                    

w Olsztynie  - składka roczna w wysokości 120,00 zł, 

- FLOP – Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych w Lublinie - składka roczna            

w wysokości 120,00 zł, 

- Zachodniopomorskie Forum Organizacji Socjalnych „ZaFos” w Szczecinie - składka 

roczna w wysokości 100,00 zł, 

- Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych w Warszawie - składka roczna      

w wysokości 100,00 zł, 

- Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych w Warszawie - składka roczna 

zależy od wielkości przychodu ogółem. Np. Stowarzyszenie osiągające przychód powyżej 

20 001 zł – składka wynosi 100,00 zł;  przy przychodzie powyżej 100 001 zł – składka 

wynosi 250,00 zł. 

Natomiast w zmianach Regulaminu m. in.                                                                                       

– wprowadza się 20% zniżkę dla organizacji opłacającej składkę w pierwszym miesiącu 

danego roku,                                                                                                                                       

- wydłuża się okres z 30 do 60 dni na uregulowanie zaległych składek członkowskich,                 

- wydłuża się okres odwołania  od uchwały Zarządu z 14 dni do 30 dni. 

  

 


