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Sprawozdanie merytoryczne z działalności 

Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych 

 

§ 1. Sprawozdanie z działalności stowarzyszenia, zwane dalej 

„sprawozdaniem”, sporządza się w formie pisemnej w układzie określonym 

w § 2. 

 

§ 2. Sprawozdanie powinno zawierać: 

1) Nazwa stowarzyszenia, jego siedzibę i adres, datę wpisu w Krajowym 

Rejestrze Sądowym i numer KRS-u wraz ze statystycznym numerem 

identyfikacyjnym w systemie REGON, dane dotyczące członków zarządu 

stowarzyszenia (imię i nazwisko według aktualnego wpisu w rejestrze 

sądowym i adres zamieszkania) oraz określenie celów statutowych 

stowarzyszenia, 

Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych 

Ul. Krakowskie Przedmieście 53 

20-076 Lublin 

Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego 13.08.2004r. 

nr KRS 0000009613  

nr REGON 431238297 

Skład Zarządu: 

- prezes – Jolanta Bodo, zam. ul. Bazylianówka 75/1, 20-144 Lublin 

- wiceprezes – Zbigniew Drążkowski, zam. Krężnica Jara 498A, 20-515 

Lublin 

- wiceprezes członek Prezydium – Monika Jarczyk, zam. Stara Wieś 184,  

21-10 Łęczna, 

- wiceprezes członek Prezydium – Anna Płoszaj, zam.Żabickiego 3/31,  

20-010 Łęczna 

- członek Zarządu – Zofia Jaroszuk, zam. ul. Klonowica 19/13, 20-442 Lublin 

- członek Zarządu – Dorota Dutkiewicz, zam. Kleniewskich 6/42,  

20 – 093 Lublin 

- członek Zarządu – Maria Drygała zam. ul. Sikorskiego 5/15, 24- 100 Puławy  

- członek Zarządu – Marek Stępniak, zam. Dębówka 17 B, 20-823 Lublin 

 

Cele statutowe: 

Forum realizuje swój cel i zadania poprzez: 

a) opracowywanie krótkoterminowych i długoterminowych programów 

wspólnego działania,  

b) gromadzenie i udostępnianie informacji na temat źródeł pomocy finansowej,  

c) wymianę informacji o działalności prowadzonej przez poszczególne 

organizacje, 

d) analizę doświadczeń poszczególnych organizacji i ich rozpowszechnianie,  

e) wypracowywanie wspólnych stanowisk w sprawach istotnych dla Forum,  
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f) podejmowanie i koordynowanie wspólnych działań organizacji,  

g) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,  

h) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów 

i współpracy między społeczeństwami,  

i) promocję i organizację wolontariatu,  

j)działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub 

finansowo członków Forum oraz inne organizacje pozarządowe.  

 

2) Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji 

celów statutowych, a także opis głównych zdarzeń prawnych w jej 

działalności o skutkach finansowych, 

 W okresie od stycznia 2006r. do 31 grudnia 2006 roku były realizowane 

następujące projekty: 

 

- opracowanie na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Lubelskiego analizy pt.: „Analiza rzeczywistej aktywności i sprawności 

instytucjonalnej organizacji pozarządowych z terenu Województwa 

Lubelskiego w zakresie współpracy międzynarodowej”. W analizie zawarto 

m.in. przegląd programów, w  ramach których organizacje pozarządowe 

najczęściej angażują się w realizację projektów o charakterze 

międzynarodowym; główne bariery w rozwoju i funkcjonowaniu organizacji 

pozarządowych w zakresie współpracy międzynarodowej; wykaz najbardziej 

aktywnych organizacji pozarządowych w Województwie Lubelskim wraz 

z opisem najważniejszych międzynarodowych projektów, które zrealizowały lub 

realizują i opis osiągniętych rezultatów; wykaz  i zakres działania organizacji 

parasolowych Województwa Lubelskiego.  

Kwota dofinansowania 6 500,00 PLN. 

Czas realizacji 15.11.2005-14.03.2006 

 

- Uzyskanie dofinansowania projektu „Centrum Rozwoju Lokalnego - 

Regionalny Ośrodek Szkoleniowy Europejskiego Funduszu Społecznego – 

Lubelszczyzna” w ramach programu Phare 2003 - Promocja zatrudnienia 

i rozwoju zasobów ludzkich. Realizacja działań od 2 listopada 2005 roku, 

koniec projektu 30 sierpnia 2006r. W ramach działań CRL-ROSzEFS były 

prowadzone usługi szkoleniowe, doradcze, seminaria. Prowadzone działania 

były bezpłatne dla klientów, tj. przedstawicieli organizacji pozarządowych, 

przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, ochotniczych hufców pracy, 

instytucji rynku pracy 

Czas realizacji 02.11.2005 – 30.08.2006r. 

Kwota dofinansowania 384 361,42 PLN 

 

- Uzyskanie dofinansowania ze środków programu Phare 2003 „Organizacje 

pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju„ na projekt pt.: „Razem można 
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więcej. Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i operacyjnego FLOP-u”. 

Projekt miał na celu rozwój istniejącego potencjału ludzkiego - pracowników 

stowarzyszenia  i wolontariuszy oraz wzmocnienie istniejącej infrastruktury 

stowarzyszenia Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych.  

Czas realizacji projektu 01.12.2005 r. do 30.08.2006r.  

Kwota dofinansowania 50 342,58 PLN 

 

- Uzyskanie dofinansowania od Fundacji Edukacja dla Demokracji w ramach 

programu RITA mała i realizacja projektu pt.: „Samopomoc – drogą do 

współpracy” z partnerem z Białorusi, Białoruska Asocjacja Pracowników 

Socjalnych. Realizacja zadań od 1 grudnia 2005r. do 30 kwietnia 2006r.Celem 

projektu było zaprezentowanie nowej formy aktywności społecznych na 

Białorusi - samopomocy 

Czas realizacji projektu 01.12.2005 r. do 30.04.2006r.  

Kwota dofinansowania 23 328,69 PLN 

 

- Uzyskanie dofinansowania od Fundacji Edukacja dla Demokracji w ramach 

programu RITA – duża, realizacja projekt pt.: „Mosty doświadczeń; Lublin- 

Samara”. Celem projektu było nawiązanie współpracy pomiędzy dwiema 

organizacjami federacyjnymi FLOP i Powołże. 

Czas realizacji projektu 01.03.2006 r. do 31.07.2006r.  

Kwota dofinansowania 59 000,00 PLN 

 

- Uzyskanie dofinansowania i realizacja projektu „Zróbmy coś dla Nas. 

Wzmocnienie potencjału NGOsów” w ramach środków Forum Inicjatyw 

Obywatelskich  finansowanych z środków Ministerstwa Pracy i Polityki 

Społecznej. Projekt miał na celu rozwój istniejącego potencjału ludzkiego 

pracowników stowarzyszenia i wolontariuszy; skupienie się na działalności 

wspomagającej szkoleniowo i informacyjnie organizacje w regionie. W ramach 

projektu zostały zrealizowane działania odnoszące się do czterech aspektów, tj. 

budowanie komunikacji wewnątrz FLOP-u z udziałem pracowników federacji, 

tworzenie indywidualnych Planów Działania Pracowników NGO, stworzenie 

zaplecza internetowego dla organizacji nie mających własnego zaplecza 

internetowego, integracja sektora. 

Czas realizacji 01.07.2006 – 31.12.2006r. 

Kwota dofinansowania 30 127,83 PLN. 
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3) informację o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do 

rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, 

 

Nie dotyczy. 

 

4) odpisy uchwał zarządu stowarzyszenia 

 

W załączniku. 

 

5) informacje o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich 

źródeł (np. spadek, zapis, darowizna, środki pochodzące ze źródeł 

publicznych, w tym z budżetu państwa i gminy), odpłatnych świadczeń 

realizowanych przez stowarzyszenie w ramach celów statutowych 

z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń; jeżeli powadzono działalność 

gospodarczą, wynik finansowy tej działalności oraz procentowy stosunek 

przychodu osiągnięty z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego 

z pozostałych źródeł. 

 

Przychody uzyskane z tytułu realizowanych umów – 547 460,52 PLN 

Składki członkowskie –  2 385,00 PLN 

Darowizny osób fizycznych – 63 078,00 PLN 

Pozostałe przychody działalności statutowej, ogólne – 13 374,37 PLN 

Przychody z dotacji na zakup środków trwałych do wysokości  

amortyzacji – 18 093,30 PLN 

 

6) Informacje o poniesionych kosztach na: 

a) realizację celów statutowych, 

Koszty z tytułu realizowanych umów – 547 919,64 PLN 

Koszty ogólne działalności statutowej –  52 436,70 PLN 

 

b) administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe, itp.) –                

PLN w tym: 

- zużycie materiałów i energii – 1 107,41 PLN 

- usługi obce – 4 672,16 PLN 

- podatki i opłaty – 1 235,55 PLN 

- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne – 14 693,09 PLN 

- amortyzacja – 18 481,86 zł 

- pozostałe koszty administracyjne – 500,33 PLN 

 

c) działalność gospodarczą, 

Nie dotyczy. 

 

 



 5 

d) pozostałe koszty, 

Brak. 

 

7) dane o: 

a) liczbie osób zatrudnionych w stowarzyszeniu z podziałem według 

zajmowanych stanowisk i wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie 

w działalności gospodarczej, 

 

Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych nie 

prowadzi działalności gospodarczej. 

 

W ramach działalności statutowej były zatrudnione osoby na następujące 

stanowiska: 

 

- koordynatorzy (2 osoby)  

- doradca/animator (5 osób)  

-     informatyk (1 osoba)  

- specjalista ds. kontaktów zewnętrznych i informacji (1 osoba)  

- księgowa (1 osoba)  

- specjalista ds. logistyki (1 osoba)  

 

b) łącznej kwocie wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, 

z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych na 

umowę o pracę, 

Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych nie 

prowadzi działalności gospodarczej 

 

- koordynatorzy (2 osoby) 28 920,00 PLN 

- doradca/animator (5 osób) 124 723,72 PLN 

 -    informatyk (1 osoba) 21 483,00 PLN 

- specjalista ds. kontaktów zewnętrznych i informacji (1 osoba) 16 529,37 

PLN  

- księgowa (1 osoba) 16 200,00 PLN 

- specjalista ds. logistyki (1 osoba) 19 800,00 PLN  

 

 

c) wysokość rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 

wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów 

stowarzyszenia oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością 

gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne 

świadczenia, 

Nie dotyczy. 
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d) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia, 

Wydatki w 2006r. z tytułu umów zlecenia 35 553,62 PLN 

      Umowy o dzieło 42 874,17 PLN 
  

e) udzielonych przez stowarzyszenie pożyczkach pieniężnych, 

z podziałem według ich wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców 

i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy 

statutowej udzielania takich pożyczek, 

 

Nie dotyczy. 

f) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem 

banku, 

Bank PKO S.A IV Oddział Lublin, ul. Chopina 26, kwota środków na 

rachunkach bankowych 35 142,90 PLN. Środki te są przeznaczone do 

realizacji projektów. 

Środki w kasie 631,37 PLN 

 

g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub 

nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych 

spółek, 

 

Nie dotyczy. 

 

h) nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot 

wydatkowanych na to nabycie, 

Nie dotyczy. 

 

 

i) nabytych pozostałych środkach trwałych, 

- 2 projektor multimedialnego – 7 570,00 PLN 

- 3 zestawy komputerowe ( + 2 drukarki) – 17 118,60 PLN 

- 3 laptopy – 10 640,00 PLN 

- kserokopiarka – 12 138,46 PLN 

- telefon/faks – 763,72 PLN 

- aparat cyfrowy – 2 052,00 PLN 

- dyktafon cyfrowy – 1254,00 PLN 

- niszczarka – 700,00 PLN 

 

j) wartości aktywów i zobowiązań stowarzyszenia ujętych we 

właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych do celów 

statystycznych, 

Wartość aktywów – 94 706,78 PLN w tym: 

- rzeczowe aktywa trwałe 50 387,89 PLN 
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- należności krótkoterminowe 8 053,60 PLN 

- środki pieniężne 35 774,27 PLN 

- krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 491,02 PLN 

 

Wartość pasywów – 94706,78  PLN: 

 -   fundusz statutowy 15 116,44 PLN 

- nadwyżka przychodów nad kosztami – 2 048,40 PLN 

- inne zobowiązania krótkoterminowe 1 250,62 PLN 

- inne rozliczenia międzyokresowe przychodów 76 291,32 PLN 

 

8) dane o działalności zleconej stowarzyszeniu przez podmioty państwowe 

i samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) 

oraz o wyniku finansowym tej działalności. 

 

Opracowanie na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego 

analizy pt.: „Analiza rzeczywistej aktywności i sprawności instytucjonalnej 

organizacji pozarządowych z terenu Województwa Lubelskiego w zakresie 

współpracy międzynarodowej”. W analizie zawarto m.in. przegląd programów, 

w  ramach których organizacje pozarządowe najczęściej angażują się 

w realizację projektów o charakterze międzynarodowym; główne bariery 

w rozwoju i funkcjonowaniu organizacji pozarządowych w zakresie współpracy 

międzynarodowej; wykaz najbardziej aktywnych organizacji 

pozarządowych w Województwie Lubelskim wraz z opisem najważniejszych 

międzynarodowych projektów, które zrealizowały lub realizują i opis 

osiągniętych rezultatów; wykaz  i zakres działania organizacji parasolowych 

Województwa Lubelskiego.  

Czas realizacji 15.11.2005-14.03.2006 

 

9) informację o rozliczeniach stowarzyszenia z tytułu ciążących zobowiązań 

podatkowych, a także informację w sprawie składanych deklaracji 

podatkowych. 

Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych 

składa comiesięczne deklaracje PIT – 4 oraz VAT -  7 do I Urzędu Skarbowego 

w Lublinie. Jest zwolniony ze składania comiesięcznych deklaracji CIT – 2 na 

podstawie art. 17 ust. 1 pkt. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób 

prawnych. 

Po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego przez Walne 

Zgromadzenie członków do 31 marca roku bieżącego składa deklarację CIT – 8 

z działalności za rok poprzedni. 
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§ 3. W sprawozdaniu zamieszcza się informację, czy w okresie 

sprawozdawczym była prowadzona w stowarzyszeniu kontrola, a jeśli była 

– to jej wyniki. 

Kontrola merytoryczna i finansowa projektu  „Centrum Rozwoju Lokalnego - 

Regionalny Ośrodek Szkoleniowy Europejskiego Funduszu Społecznego – 

Lubelszczyzna”. Nie ujawniono żadnych nieprawidłowości. 

 

§ 4. Sprawozdanie podpisuje co najmniej dwóch członków zarządu 

stowarzyszenia, jeżeli statut stowarzyszenia nie stanowi inaczej. 

 

  

§ 5. Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. Składa się je 

każdego roku z działalności za rok ubiegły. 

 

  

§ 6. Traci moc zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1994r. 

w sprawie ramowego zakresu sprawozdań składanych przez fundacje 

(Monitor Polski Nr 69, poz. 616). 

 

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  

 

 


