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Protokół z Posiedzenia Zarządu 

Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej 

w dniu 9 lutego 2018 r. 

 

1. W dniu 9 lutego 2018 r. o godz. 12:00 w biurze Stowarzyszenia w Łagowie (26-025), ul. Rynek 

26 odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej w składzie: 

• Zdzisław Zwoliński – Prezes Zarządu, 

• Stanisław Masternak – Wiceprezes Zarządu, 

• Danuta Fijas – Skarbnik, 

• Zbigniew Kwiatkowski – Członek Zarządu, 

• Wiesława Wójcik – Członek Zarządu, 

• Barbara Ciesek – Członek Zarządu, 

• Marek Kołodziński – Członek Zarządu, 

• Piotr Sadłocha – pełniący funkcję Dyrektora Biura., 

• Ewa Skuza – protokolant. 

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

nr 1) Po sprawdzeniu listy obecności stwierdzono, że w posiedzeniu bierze udział wymagana 

do podejmowania decyzji liczba członków Zarządu. Po stwierdzeniu quorum Prezes Zarządu 

Zdzisław Zwoliński zaproponował, aby posiedzenie protokołowała Ewa Skuza. Wniosek ten 

został zaakceptowany przez pozostałych zebranych. 

3. Następnie Prezes przystąpił do przedstawienia porządku obrad, na który składało się: 

a) podjęcie Uchwał w sprawie: 

• zatwierdzenia regulaminów naborów wniosków przeprowadzanych w ramach Lokalnej 

Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej Przedsięwzięcie: 1.2.1 

Rozwój infrastruktury służącej społeczności lokalnej wdrażanych w ramach poddziałania 

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego 

przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-

2020. 

• wyboru kluczowych kryteriów dla naborów nr: 1/2018, 2/2018 

do którego nie wniesiono uwag. 

4. W dalszej części spotkania po omówieniu ww. Uchwał przystąpiono do głosowania nad Uchwałą 

nr: 

• 1/20187 w sprawie zatwierdzenia regulaminów naborów wniosków przeprowadzanych 

w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej 

Przedsięwzięcie: 1.2.1 Rozwój infrastruktury służącej społeczności lokalnej wdrażanych 

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020, przyjęta została jednogłośnie (Załącznik nr 2). 

• 2/2018  w sprawie wyboru kluczowych kryteriów dla naborów nr: 1/2018, 2/2018, przyjęta 

została jednogłośnie (Załącznik nr 3). 

 


