
 

 
Uchwała nr WZ/24/2016 

Walnego Zebrania Członków   

Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania 

„Pojezierze Bytowskie” 

 

z dnia 27 czerwca .2016 r. 

 

w sprawie: Regulaminu  Diet dla członków Rady Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania 

„Pojezierze Bytowskie” 

 

 

 Na podstawie § 12, pkt 2, lit. d Statutu Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania 

„Pojezierze Bytowskie” z dnia 23 marca 2013r. tekst jednolity z późn. zm., uchwala się co następuje: 

 

§ 1  

Wprowadza się Regulamin Diet dla członków Rady Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Pojezierze 

Bytowskie”. 

 

§ 2.   

Treść Regulaminu  stanowi załącznik  nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 
 
                                                                                                          
                                                                                                    Przewodniczący                                                                 

                                                                    ( p o d p i s )  

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do Uchwały nr WZ/24/2016  

Walnego Zebrania Członków RLGD „Pojezierze Bytowskie” 

z dnia 27.06.2016 r 

 

 

REGULAMIN  DIET DLA  CZŁONKÓW  RADY  RYBACKIEJ LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA 
„POJEZIERZE BYTOWSKIE”. 

 
§ 1 

1. Regulamin określa zasady wypłacania diet dla członków Rady Stowarzyszenia Rybacka Lokalna 

Grupa Działania „Pojezierze Bytowskie”. 

 

§ 2 

1. Diety dla członków Rady za każdy dzień w trakcie którego odbywa się posiedzenie Rady 

niezwiązane z oceną i wyborem wniosków do dofinansowania wynosi 200 zł brutto. 

2. Diety  za posiedzenie Rady dotyczące wyboru i oceny wniosków o dofinansowanie: 

a) 200 zł brutto – dieta dla członka Rady  oceniającego wnioski za każdy dzień, w trakcie 

których odbywają się posiedzenia 

b) 50 zł brutto - dieta dla członka Rady  nieoceniającego wniosków za każdy dzień, w trakcie 

których odbywają się posiedzenia 

3. Podstawą do wyliczenia i wypłacenia diet członkom Rady RLGD PB będą listy obecności z 

Posiedzeń Rady.  

3. Diety wypłacone zostaną po dostarczeniu przez członków Rady RLGD PB do Biura RLGD PB 

oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 i 2  do niniejszego regulaminu. 

4. Walne Zebranie Członków  uchwala niniejszy Regulamin w głosowaniu jawnym. 



Załącznik nr 1 do Regulaminu diet dla członków Rady  
RLGD „Pojezierze Bytowskie” 

 
 

Oświadczenie o danych osobowych dla celów księgowych i podatkowych 
 

Nazwisko ................................................................................................................................................. 
 
Pierwsze imię ..................................................................Drugie imię...................................................... 
 
Imię ojca.................................................................Imię matki................................................................ 
 
Data i miejsce urodzenia......................................................................................................................... 
 
Numer PESEL.......................................................................................................................................... 
 
  

Miejsce zamieszkania 
 
Kraj.......................................................Województwo.......................................................................... 
 
Gmina lub dzielnica.............................................................Ulica............................................................ 
 
Nr domu.................Nr lokalu.................Miejscowość............................................................................. 
 

Właściwy Urząd Skarbowy 
 

Miejscowość..............................................................Ulica..................................................................... 
 
Kod pocztowy..........................................................Poczta..................................................................... 
 
 

Aktualny numer konta : 
 

Bank......................................................................................................................................................... 
 
Numer........................................................................................................................................................  
 
Proszę o przelanie diety na podane powyżej konto. 
 

 
 
        ……………………………………………….. 
         Data i podpis 
 

 
 

 
O każdej zmianie danych osobowych zobowiązuję się poinformować kadry RLGD „Pojezierze 

Bytowskie” w Łupawsku .  


