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ZARZ¥DZENIE NR 79/2006

BURMISTRZA MIASTA ZA WIDOWA

z dnia 02 paŸdziernika 2006

w sprawie: okreœlenia wzoru wniosku oraz szczegó³owych zasad i trybu
przyznawania nagrody rocznej dla dyrektora samorz¹dowej
instytucji kultury w Zawidowie.

Na podstawie art.10 ust.8 ustawy z dnia 3 marca 2000r.
o wynagrodzeniu osób kieruj¹cych niektórymi podmiotami/ Oz.U.Nr 26, poz.
306 ze zmianami/ Burmistrz Miasta Zawidowa

zarz¹dza, co nastêpuje:

~

Zarz¹dzenie okreœla: J
Ol' c

1) szczegó³owe zasady I tryb przyznawania nagrody rocznej dyrektorowi
samorz¹dowej instytucji kultury;

2) wzór wniosku o przyznanie nagrody rocznej.

§2

Osobom, o których mowa w §1 pkt 1 niniejszego Zarz¹dzenia mo¿e byæ
przyznana nagroda roczna, je¿eli:
1) pe³ni³y swoj¹ funkcjê przez ca³y rok, za który przyznawana jest nagroda;
2) w przedmiotowym okresie nie naruszy³y w ra¿¹cy sposób swoich

obowi¹zków pracowniczych;
3) nie rozwi¹zano z nimi umowy o pracê z ich winy albo nie odwo³ano ich ze

stanowiska z przyczyn stanowi¹cych podstawê do rozwi¹zania umowy
o pracê bez wypowiedzenia.'-"

§3

Nagroda mo¿e byæ przyzna dyrektorowi samorz¹dowej instytucji kultury, która:
1) uzyska³a zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy, za który

przyznawana jest nagroda;
2) efektywnie zrealizowa³a zadania i cele wynikaj¹ce ze statutu jednostki;
3) racjonalnie i efektywni gospodarowa³a posiadanymi œrodkami finansowymi

i materialnymi, a w szczególnoœci: nie posiada³a strat i pozyskiwa³a dodatkowe
Ÿród³a finansowania;

4) terminowo realizowa³a zobowi¹zania o charakterze publicznoprawnym.

~



§4
Nagroda roczna mo¿e byæ przyznana w wysokoœci nie przekraczaj¹cej
trzykrotnoœci przeciêtnego wynagrodzenia miesiêcznego dyrektora w roku
poprzedzaj¹cym przyznanie nagrody.

§5

1) Wniosek, o którym mowa w § 1 pkt 2 niniejszego Zarz¹dzenia sk³adany jest
do Burmistrza Miasta przez Z-cê Burmistrza nadzoruj¹cego pracê instytucji
kultury. Wniosek podlega potwierdzeniu przez g³ówn¹ ksiêgow¹ jednostki
w zakresie stwierdzenia, ¿e wydatek na nagrodê roczn¹ mieœci siê w rocznym
planie finansowym i jednostka posiada œrodki finansowe na jego pokrycie.
2) Nagrodê roczn¹ przyznaje Burmistrz Miasta.
3) Wzór wniosku o przyznanie nagrody rocznej stanowi za³¹cznik do
niniejszego Zarz¹dzenia.

§6
~

Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia,
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Za³¹cznik do Zarz¹dzenie nr 79/2006
Burmistrza Miasta Zawidów
Z dnia 02.10.2006 r.

WZÓR
WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY ROCZNEJ

(Miejscowoœæ, data)

(wnioskuj¹cy)

(adresat wniosku)

1. Imiê i nazwisko dyrektora uprawnionego do nagrody rocznej

2. Nazwajednostki...

~ 3. Data powierzenia zajmowanego stanowiska w instytucji w instytucji kultury...

4. Wysokoœæ przeciêtneg6"Wyhagrodzenia za okres wnioskowany

5. Proponowana wysokoœæ nagrody. . .. ...(brutto/netto)

6. Uzasadnienie wniosku

7. Opis wp³ywu wyp³aty nagrody rocznej na sytuacjê finansow¹ instytucji kultury

8. Za³¹czniki do wniosku potwierdzaj¹ce wykonanie zadañ o których mowa w § 3

~ Zarz¹dzenia.

(podpis wnioskodawcy)

Stwierdzam, ¿e wydatek na nagrodê roczn¹ mieœci siê w rocznym planie finansowym

i instytucja posiada œrodki finansowe na jego pokrycie..

(podpis g³ównego ksiêgowego instytucji kultury)

Przyznajê nagrodê roczn¹ kwocie. ./ s³ownie

(podpis Burmistrza Miasta)


