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Protokół z Posiedzenia Zarządu 

Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej 

w dn. 16 maja 2016 r. 

 

1. W dniu 16 maja 2016 r. w biurze Stowarzyszenia ul. Rynek 26 w Łagowie odbyło się 

posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej w składzie: 

 Zdzisław Zwoliński – Prezes Zarządu, 

 Stanisław Masternak – Wiceprezes Zarządu, 

 Danuta Fijas – Skarbnik Zarządu, 

 Wiesława Wójcik – Członek Zarządu, 

 Marek Kołodziński – Członek Zarządu,9 

 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 przeanalizowanie i podjęcie decyzji w sprawie prefinansowania 

poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzezc kosztów bieżących i aktywizacji” objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  

2. Po przedstawieniu porządku obrad dyrektor przedstawił dwie możliwości 

prefinansowania Stowarzyszenia - zaliczka i finansowanie wyprzedzające. Przedstawił 

a następnie omówił formalności oraz koszty jakie wiążą się obsługą obu form 

finansowania. Zarząd zdecydował, iż stowarzyszenie skorzysta z finansowania 

wyprzedzającego jako mniej kosztownej formy prefinansowania. 

3. W dalszej części dyskusji poruszono temat związany z organizacją wizyty studyjnej. 

Członkowie Zarządu zdecydowali, iż tegoroczny wyjazd odbędzie się do Polańczyka.  

4. Następnie dyrektor biura wystąpił  z wnioskiem do członków Zarządu o przywrócenie 

praw członkowskich p. E. Bień, która dotychczas zalegała z opłatami członkowskim. 

Jednak w związku z uregulowaniem wszystkich składek dyrektor zwrócił się do Zarządu 

z wnioskiem w sprawie przywrócenia praw członkowskich. Zarząd jednogłośnie 

przychylił się do wniosku i tym samym przywrócono prawa członkowskie p. Bień. 

5. W związku z powyższym Prezes Zarządu zarządził głosowanie nad Uchwałą nr 5/2016 

w sprawie przywrócenia praw członkowskich, stanowiącą Załącznik nr 2, którą przyjęto 

jednomyślnie.  

 

 


