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Załącznik nr ……………. do protokołu posiedzenia 
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGR „7 Ryb” 

z dnia 11.01.2013 r. 

 

Uchwała nr 5/2013  

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”  

z dnia 11.01.2013r.,  

w sprawie przyjęcia Regulaminu ustalania i wypłaty świadczeń dla członków organów 

  Stowarzyszenia LGR „7 Ryb” związanych z wdrażaniem LSROR 

 

Na podstawie § 16 ust. 5 pkt. 5.7. Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”,  

Walne Zebranie Członków uchwala co następuje: 

 

§ 1. 

Przyjmuje się Regulamin ustalania i wypłaty świadczeń dla członków organów 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”, stanowiący załącznik do niniejszej 

Uchwały. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

         Przewodniczący  

 

……….…………………………………………. 

               Walnego Zebrania Członków  
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Załącznik do Uchwały nr 5/2013 Walnego Zebrania Członków 
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7RYB” z  dnia 11 stycznia 2013 r. 

REGULAMIN 
ustalania i wypłaty świadcze ń dla członków organów Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7Ryb” 

związanych z wdra żaniem Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich . 

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki wypłaty świadczeń dla członków organów Lokalnej Grupy 
Rybackiej „7 Ryb” związanych z wdrażaniem Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich. 

§1 

Pełnienie funkcji w organach Stowarzyszenia jest nieodpłatne, jednakże Członkom organów przysługują 
następujące świadczenia związane z wdrażaniem Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich: 

a) zwrot kosztów poniesionych w związku z pełnieniem funkcji w organach LGR „7 Ryb”, 
b) diety.  

§2 

Koszty poniesione w związku z pełnieniem funkcji w organach to w szczególności koszty związane z podróżami 
służbowymi oraz noclegami. Zwrotu kosztów dokonuje się na wniosek zainteresowanego, po uprzednim ich 
zatwierdzeniu przez Zarząd, biorąc pod uwagę możliwości finansowe Stowarzyszenia, w oparciu o dokumenty 
stanowiące załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszego Regulaminu. 

§3 

1. Członkom Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komitetu przysługuje zryczałtowana dieta za posiedzenie  
w szczególności związane z nadzorem , kontrolą i wyborem w wysokości: 
a) Prezes Zarządu Stowarzyszenia -  300,00 zł  
b) Przewodniczący Komitetu, Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia, Skarbnik Zarządu, Sekretarz Zarządu, 
Wiceprzewodniczący Komitetu, Sekretarz Komitetu – 200,00 zł 
c) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, pozostali członkowie organów Stowarzyszenia- 150,00 zł 

 
2. Dieta, o której mowa w §3 pkt 1 nie obejmuje wynagrodzenia Przewodniczącego oraz członków Komitetu za 

udział w wyborze operacji. 
3. Wynagrodzenia Przewodniczącego Komitetu i członków Komitetu wypłacane są na podstawie odrębnych 

przepisów. 
4. Diety wypłaca się na podstawie listy wypłat diet sporządzonej przez Biuro Rachunkowe, podpisanej przez 

Prezesa i Skarbnika Zarządu, najpóźniej do 10 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Warunkiem wypłaty 
diety we wskazanym terminie jest dostępność środków finansowych na koncie Stowarzyszenia.  
 

5. Podstawą wypłaty diety jest lista obecności z posiedzenia. 

§4 

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały o jego przyjęciu i obowiązuje do dnia 
31.12.2014r. 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu wypłaty świadczeń dla członków organów LGR „7 Ryb” 

(WZÓR) 

UMOWA NA UŻYWANIE SAMOCHODU NR ……………. 

W dniu ……………… roku pomiędzy Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” z siedzibą  
w Wągrowcu, ul. Kolejowa 24, zwanym dalej „Stowarzyszeniem”, reprezentowanym przez: 

1. Panią Dorotę Knopczyńską – Prezesa Zarządu, 
2. Pana Wiesław Ewertowski – Wiceprezesa Zarządu, 

a  

Panem/Panią ………………, zamieszkałą ul………………, …..-…. ………………, zwanym/ą dalej „Członkiem”, 
zostaje zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1 

Przedmiotem umowy jest określenie warunków używania samochodu osobowego członka do celów służbowych 
oraz ustalenia zasad zwrotu kosztów jego używania. 

§ 2 

Członek oświadcza, że dysponuje samochodem osobowym marki ……….., o pojemności skokowej silnika 
……., nr rejestracyjny ……… i zobowiązuje się do używania wyżej wymienionego samochodu do celów 
służbowych stowarzyszenia na warunkach określonych w niniejszej umowie oraz w przepisach Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 25.03.2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu 
kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących 
własnością pracodawcy (Dziennik Ustaw nr 27 z 2002 r., poz. 271, zm. Dz. U. z 2004 r., Nr 237, poz. 2376, Dz. 
U. z 2007, Nr 201, poz. 1462 z późn. zm.) 

§ 3 

Stowarzyszenie wyraża zgodę na używanie samochodu określonego w § 2  niniejszej umowy do celów 
służbowych, tj.: podróży służbowych w okresie od ………….. do ………………. 

§ 4 

1. Stowarzyszenie zobowiązuje się do pokrycia kosztów używania samochodu do  celów służbowych      według 
stawki określonej w wymienionym we wstępie Rozporządzeniu za 1 km przebiegu. 

2. Stawka za 1 km przebiegu, określona w ust. 1 ulegać będzie zmianie wraz ze zmianą wskaźnika cen 
towarów i usług konsumpcyjnych, ogłoszonego przez Prezesa GUS w „Monitorze Polskim”. 

3. Zwrot kosztów będzie dokonywany ze składek członkowskich Stowarzyszenia LGR 7 Ryb jak również będzie 
współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rybackiego w ramach PO RYBY 2007-
2013; w ramach środka 4.1. „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” w zakresie realizacji operacji 
polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji 
lokalnych społeczności na ………… r, ., umowa nr ………………………………………………………… 

 

§ 5 
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1.  Stowarzyszenie zobowiązuje się do zwrotu kosztów podróży służbowych członka, udokumentowanych 
poleceniami wyjazdu służbowego. 

2.  Wysokość kwoty do zwrotu ustala się jako iloczyn przejechanych kilometrów przez obowiązującą stawkę za 
1 km, o której mowa w § 4 ust. 1. 

3.Członek zobowiązuje się do prowadzenia ewidencji przebiegu samochodu. 

 

§ 6 

1. Rozwiązanie niniejszej umowy nastąpić może za dwutygodniowym okresem wypowiedzenia lub na podstawie 
zgodnego oświadczenia stron umowy. 

2. Zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej. 

 

§ 7 

Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

Stowarzyszenie       Członek Stowarzyszenia 

 

………………………………..     …………………………………… 

 

……………………………….. 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu wypłaty świadczeń dla członków organów LGR „7 Ryb” 

(WZÓR) 

EWIDENCJA PRZEBIEGU POJAZDU 

 

Imię i nazwisko / adres 
……………………………….. 
……………………………….. 
……………………………….. 

 

Miesiąc/rok   …………………………. 

Marka pojazdu …………………………. 

Nr rejestracyjny …………………………. 

Poj. Silnika (cm3) …………………………. 

 

L.p. Data 
wyjazdu 

Trasa 
wyjazdu 

Cel wyjazdu Liczba 
faktycznie 
przejechanych 
km 

Stawka 
za 1 km 
przebiegu 

Wartość Podpis 
pracodawcy 

        

 

Łącznie 

 

 

 

 

Nr rachunku bankowego ……………………………………………… 

 

………………………………………. 
Podpis 

 


