
 

 
 

PROJEKT 

UCHWAŁA Nr  ………./2016 

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia  

Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak 

z dnia ………………….. r. 

 

w sprawie ustalenia wysokości diety dla członków Rady za udział w posiedzeniach 

tego organu, warunki jej przyznania oraz zasady wypłacania 

 

 

 

Na podstawie § 8 ust. 3 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony 

Szlak („Stowarzyszenia”) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

1. Członkom Rady, w tym jej Przewodniczącemu za udział w posiedzeniach tego organu 

przysługuje dieta, stanowiąca zryczałtowany zwrot kosztów poniesionych w związku z 

posiedzeniem, w którym mieszczą się w szczególności: koszty dojazdu i utracony 

zarobek. W przypadku osób prawnych będących Członkami Rady, dieta przysługuje 

reprezentującym je na posiedzeniu osobom fizycznym. 

2. Dieta przysługuje za udział w ocenie operacji objętych wnioskami złożonymi w ramach 

naboru. Wynagrodzenie przysługuje za cały nabór, to znaczy jego wartość nie zależy 

od ilości dni, w trakcie których dokonywano oceny i przysługuje członkowi Rady jedynie 

wtedy, gdy brał on udział w pracach tego organu we wszystkich dniach, w których 

dokonywano oceny wniosków złożonych w ramach danego naboru.   

3. Z zastrzeżeniem ust. 4 wysokość diety należnej Członkowi Rady za udział w 

posiedzeniu tego organu wynosi ________ Kwota ta przysługuje niezależnie od tego, 

ile dni trwało posiedzenie Rady. 

4. Dieta należna Przewodniczącemu Rady za udział w posiedzeniu tego organu wynosi 

___________ . 

5. Ustalenie osób uprawnionych do otrzymania diety dokonuje się na podstawie listy 

obecności i protokołu z posiedzenia Rady. 

6. Dieta nie przysługuje osobom reprezentującym w Radzie jednostki samorządu 

terytorialnego, jeżeli biorą oni udział w posiedzeniu Rady w ramach wykonywania 

swoich obowiązków zawodowych lub udział w posiedzeniu Rady objęty jest ich 

wynagrodzeniem z tytułu zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych tych jednostek 

samorządu terytorialnego, albo jeżeli udział w posiedzeniu Rady wynika z pełnienia 

określonych funkcji w organach jednostek samorządu terytorialnego. 



 

 
7. Dieta nie przysługuje za udział w posiedzeniu Rady, w trakcie którego rozpatrywane 

były wyłącznie wnioski objęte naborem, w ramach którego odbyło się posiedzenie za 

które przyznano już dietę. Dotyczy to w szczególności: 

1) rozpatrywania wniosków złożonych w ramach danego naboru na dwóch lub więcej 

posiedzeniach,  

2) posiedzeń, na których rozpatrywane są protesty lub odwołania od uchwał Rady, o 

których mowa w ust. 2; 

3) posiedzeń, na których rozpatrywane są wnioski beneficjentów dotyczące 

wprowadzenia zmian w operacji, którą wcześniej Rada wybrała do realizacji; 

4) posiedzeń zwołanych w celu dokonania zmian w uchwałach, o których mowa w ust. 

2, ze względu na wyniki kontroli właściwych instytucji lub wyniki rozpatrzenia 

protestu przez Zarząd Województwa Opolskiego. 

 

§ 2 

1. Dieta wypłacana jest zgodnie z zasadami określonymi w § 5 Regulaminu Rady.  

2. Ilekroć w Regulaminie Rady mowa jest o „wynagrodzeniu”, rozumie się przez to dietę, 

o której mowa w tej uchwale. 

 

§ 3 

Traci moc uchwała nr X/32/12 Walnego Zebrania Członków z dnia 20 września 2012 r.             

w sprawie ustalenia stawek wynagrodzenia dla Członków Rady programowej za udział                 

w posiedzeniach Rady. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi. 

Za Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia  

Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak 

Przewodniczący Walnego Zebrania Członków 

 

Uchwała  została przyjęta: 

Głosami „za” __________ 

Głosami „przeciw” __________ 

Głosami „wstrzymującymi” _________ 


