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Protokół z Posiedzenia Zarządu 

Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej 

w dniu 27 czerwca 2018 r. 

1. W dniu 27 czerwca 2018 r. o godz. 09:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Brodach ul. St. 

Staszica 3; 27-230 Brody odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Wsi 

Świętokrzyskiej w składzie: 

• Zdzisław Zwoliński – Prezes Zarządu, 

• Stanisław Masternak – Wiceprezes Zarządu, 

• Danuta Fijas – Skarbnik, 

• Wiesława Wójcik – Członek Zarządu, 

• Barbara Ciesek – Członek Zarządu, 

• Marek Kołodziński – Członek Zarządu, 

• Zbigniew Kwiatkowski – Członek Zarządu, 

• Piotr Sadłocha – pełniący funkcję Dyrektora Biura. 

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 protokołował Piotr Sadłocha. Wniosek ten 

został zaakceptowany przez pozostałych zebranych. 

3. Następnie Prezes przystąpił do przedstawienia porządku obrad w ramach, którego uwzględniono: 

1. podjęcie Uchwał w sprawie: 

• przyjęcia sprawozdania finansowego i merytorycznego za 2017 r., 

• zawieszenia w prawach członkowskich, 

• wykluczenia z listy członków, 

• przywrócenia praw członkowskich, 

• zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju, 

• przyjęcia tekstu jednolitego polityki rachunkowości Stowarzyszenia Rozwoju Wsi 

Świętokrzyskiej. 

2.  sprawy różne. 

do którego nie wniesiono uwag. 

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

nr: 

• 6/2018 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego i merytorycznego za 2017 r., przyjęta 

została jednogłośnie (Załącznik nr 2), 

• 7/2018 w sprawie wykluczenia z listy członków Stowarzyszenia, przyjęta została jednogłośnie 

(Załącznik nr 3), 

• 8/2018 w sprawie zawieszenia w prawach członkowskich, przyjęta została jednogłośnie 

(Załącznik nr 4). 

• 9/2018 w sprawie zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju, przyjęta została jednogłośnie 

(Załącznik nr 5), 

• 10/2018 w sprawie zatwierdzenia projektu zmian Statutu Stowarzyszenia Rozwoju Wsi 

Świętokrzyskiej, przyjęta została jednogłośnie (Załącznik nr 6), 

• 11/2018 w sprawie przyjęcia zmiany polityki rachunkowości Stowarzyszenia Rozwoju Wsi 

Świętokrzyskiej, przyjęta została jednogłośnie (Załącznik nr 7), 

• 12/2018 w sprawie przywrócenia praw członkowskich, przyjęta została jednogłośnie 

(Załącznik nr 8). 


