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Protokół z Posiedzenia Zarządu 

Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej 

w dn. 29 marca 2016 r. 

 

1. W dniu 29 marca 2016 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Waśniowie, ul. Rynek 

24, 27-425 Waśniów odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Wsi 

Świętokrzyskiej w składzie: 

 Zdzisław Zwoliński – Prezes Zarządu 

 Danuta Fijas – Skarbnik Zarządu, 

 Barbara Ciesek – Członek Zarządu, 

 Wiesława Wójcik – Członek Zarządu, 

 Zbigniew Kwiatkowski – Członek Zarządu, 

 Piotr Sadłocha – pełniący funkcję Dyrektora Biura. 

2. Prezes Zarządu powitał zebranych i przystąpił do sprawdzenia listy obecności. 

Po sprawdzeniu obecności stwierdzono, że w posiedzeniu bierze udział wymagana 

do podejmowania decyzji liczba członków Zarządu. Po stwierdzeniu quorum Prezes 

Zarządu Zdzisław Zwoliński zaproponował, aby posiedzenie protokołował Piotr 

Sadłocha - Dyrektor biura. Wniosek ten został zaakceptowany przez pozostałych 

zebranych. Następnie Prezes przystąpił do przedstawienia porządku obrad, w którym 

uwzględniono: 

1. Podjęcie uchwał w sprawie:  

 zatwierdzenia sprawozdania za rok 2015, 

 zawieszenia w prawach członkowskich, 

 przywrócenia praw członkowskich, 

 wykluczenia z listy członków Stowarzyszenia. 

2. Sprawy różne. 

3. Prezes Zarządu udzielił głosu Piotrowi Sadłocha, który omówił Uchwały wymienione 

w porządku obrad. Następnie po przedstawieniu przez Prezesa sprawozdania 

finansowego za rok 2015 członowie Zarządu nie wnieśli uwag. 

W związku z powyższym Prezes Zarządu zarządził głosowanie nad Uchwałą nr 2/2015 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015 oraz podziale wyniku 

finansowego, stanowiącą Załącznik nr 2, przyjęto jednomyślnie, 

Następnie Zarząd na wniosek Dyrektora biura Stowarzyszenia w sprawie: 

1. zawieszenia w prawach członkowskich wobec osób: 

 Ewelina Bień, 

 Anna Słopiecka, 

 Ewa Wiącek 

posiadających zaległości w opłacaniu składek członkowskich, podjął decyzję 

o zawieszeniu ich w prawach członkowskich. Zaznaczając, iż osoby te będą 

listownie poinformowani o możliwości pisemnego odwołania się od tej decyzji. 

W związku z powyższym podjęta została uchwała nr 3/2016 w sprawie zawieszenia 

w prawach członkowskich, stanowiąca Załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 

2. wykluczenia z listy członków Stowarzyszenia następujących osób: 

 Tadeusz Karasiński, 
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 Paweł Kusiak, 

 Jacek Saramak, 

 Konrad Wesołowski, 

 Magdalena Kłosowska 

w związku z przekroczeniem 3-letniego okresu zawieszenia ww. osób Zarząd podjął 

decyzję o wykluczeniu ww. osób z listy członków Stowarzyszenia. Zaznaczając, iż 

osoby będą listownie poinformowani o możliwości pisemnego odwołania się od tej 

decyzji. W związku z powyższym podjęta została uchwała nr 4/2016 w sprawie 

wykluczenia z listy członków Stowarzyszenia, stanowiąca Załącznik nr 4 do 

niniejszego protokołu. 

 


