
 

 

 

PROJEKT  

 

Uchwała nr          /        /2020 

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia  

Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak 

z dnia 20.05.2020 r.  

 

w sprawie ustalenia wysokości diety dla członków Rady Programowej za udział  

w posiedzeniach tego organu, warunki jej przyznawania oraz zasady wypłacania 

 

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

Szlak, zwanego dalej „Stowarzyszeniem”, 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.  

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

obecności i protokołu z posiedzenia Rady. 

3. 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. 

4. 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. 

§ 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.    Wysokość diet określona jest w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

 

 



 

 

 

§ 3 

Traci moc uchwała nr II//9/2016 Walnego Zebrania Członków z dnia 23.06.2016 r. r. w sprawie 

ustalenia wysokości diety dla członków Rady za udział w posiedzeniach tego organu, warunki 

jej przyznania oraz zasady wypłacania.  

 

§ 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” -  

 

 


