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Protokół z Posiedzenia Rady Programowej 

Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej 

w dniu 13 września 2016 r.  

1. W dniu 13 września 2016 r. w sali budynku wielofunkcyjnego w Baćkowicach odbyło się 

posiedzenie Rady Programowej Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej. 
2. W posiedzeniu uczestniczyli: Piotr Sadłocha – Dyrektor biura oraz Członkowie Rady 

Programowej zgodnie z listą obecności stanowiąca Załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

3. Przewodniczący Rady Programowej Wiesław Frejlich powitał zebranych i przystąpił 

do sprawdzenia listy obecności. Po sprawdzeniu obecności stwierdzono, że w posiedzeniu 

bierze udział wymagana do podejmowania decyzji liczba członków Rady. 

4. Po stwierdzeniu qworum Przewodniczący zaproponował na protokolanta Piotra Sadłochę, 

który wyraził zgodę. Wniosek został zaakceptowany jednogłośnie przez pozostałych 

zebranych. Następnie przystąpiono do przedstawienia porządku obrad, w którym 

uwzględniono podjęcie uchwały: 

 zmieniającej Uchwałę nr 7/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia: 

kryteriów wyboru operacji/grantobiorców, kryteriów zgodności z Lokalną Strategią 

Rozwoju na lata 2014-2020, minimalnych wymagań stawianych wnioskom 

o przyznanie pomocy/powierzenie grantu,  

 uchylającej Uchwałę nr 5/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia 

Procedury wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju 

na lata 2014-2020, 

 w sprawie przyjęcia Procedury wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania Lokalnej 

Strategii Rozwoju na lata 2014-2020, 

 uchylającej Uchwałę nr 6/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia 

Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach wdrażania Lokalnej Strategii 

Rozwoju na lata 2014-2020, 

 w sprawie przyjęcia Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach wdrazania 

Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. 

5. Następnie Członkowie Rady Programowej po przeanalizowaniu ww. uchwał przystąpili 

do głosowania nad Uchwałą: 

 1/2016 zmieniającą Uchwałę nr 7/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia: 

kryteriów wyboru operacji/grantobiorców, kryteriów zgodności z Lokalną Strategią 

Rozwoju na lata 2014-2020, minimalnych wymagań stawianych wnioskom 

o przyznanie pomocy/powierzenie grantu, stanowiącą Załącznik nr 2 - przyjęto 

jednomyślnie, 

 2/2016 uchylającą Uchwałę nr 5/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia 

Procedury wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju 

na lata 2014-2020, stanowiącą Załącznik nr 3 - przyjęto jednomyślnie, 

 3/2016 w sprawie przyjęcia Procedury wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania 

Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020, stanowiąca Załącznik nr 4- przyjęta 

została jednomyślnie, 

 4/2016 uchylającą Uchwałę nr 6/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia 

Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach wdrażania Lokalnej Strategii 

Rozwoju na lata 2014-2020, stanowiącą Załącznik nr 5 - przyjęto jednomyślnie, 
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 5/2016 sprawie przyjęcia Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach 

wdrazania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 stanowiącą Załącznik nr  

6 - przyjęto jednomyślnie. 

 


