ZARZĄDZENIE NR 0050/ 84/2020
Wójta Gminy Polska Cerekiew
z dnia 23 września 2020 roku

w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dyrektorowi samorządowej instytucji
kultury, dla której organizatorem jest Gmina Polska Cerekiew oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody
rocznej.

Na podstawie art. 33 ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r.,
poz. 446 z późn. zm.) w związku z art. 10 ust. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób
kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2136) Wójt Gminy Polska
Cerekiew zarządza, co następuje:
§1
Ustala się szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagrody rocznej dyrektorowi samorządowej instytucji
kultury, dla której organizatorem jest Gmina Polska Cerekiew.
§2
1. Nagrodę roczną przyznaje Wójt Gminy sprawujący bezpośredni nadzór nad instytucją kultury.
2. Nagroda roczna ma charakter uznaniowy.
3. Nagroda roczna wypłacana jest ze środków instytucji kultury i może zostać przyznana dyrektorowi,
jeżeli instytucja kultury posiada środki finansowe na jej wypłatę.
4. Nagroda roczna nie może przekroczyć trzykrotności przeciętnego wynagrodzenia, jakie dyrektor
osiągnął w roku poprzedzającym przyznanie nagrody.
5. Przyznanie nagrody może nastąpić w terminie 6 miesięcy od dnia zatwierdzenia sprawozdania
finansowego instytucji kultury za poprzedni rok obrotowy.
§3
Nagroda roczna może zostać przyznana dyrektorowi instytucji kultury, który pełnił swoją funkcję cały rok
obrotowy, za który może mu zostać przyznana nagroda roczna i w tym okresie nie naruszył swoich
obowiązków pracowniczych w sposób powodujący wymierzenie mu kary dyscyplinarnej lub rozwiązanie
umowy o pracę z jego winy.
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§4
Wniosek o przyznanie nagrody rocznej zawiera:
a) datę sporządzenia wniosku;
b) nazwę podmiotu i jego siedzibę;
c) wskazanie wnioskodawcy;
d) oznaczenie adresata wniosku;
e) imię i nazwisko uprawnionego;
f) pełnioną przez uprawnionego funkcję wraz z zakresem pełnionych obowiązków;
g) datę objęcia przez uprawnionego funkcji (stanowiska) w podmiocie;
h) wysokość przeciętnego wynagrodzenia uprawnionego w roku obrotowym;
i) proponowaną wysokość nagrody rocznej wraz z uzasadnieniem jej wysokości;
j) przesłanki przyznania nagrody rocznej wraz z uzasadnieniem;
k) opis wpływu wypłaty nagrody rocznej na sytuację finansową podmiotu;
l) podpis wnioskodawcy.

2. Do wniosku dołącza się:
a) roczne sprawozdanie z działalności, o którym mowa w § 4 pkt 5 Rozp. Ministra Rozwoju w
sprawie przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi
z 13 grudnia 2019 r.( Dz. U. z 2020, poz. 14) z wraz z dokumentem zatwierdzającym
to sprawozdanie;
b) sprawozdanie finansowe podmiotu za rok obrotowy wraz z dokumentem zatwierdzającym to
sprawozdanie;
c) oświadczenie o terminowym regulowaniu przez podmiot zobowiązań o charakterze
publicznoprawnym.
3. Wzór wniosku o przyznanie nagrody rocznej stanowi załącznik do zarządzenia.
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia
Wójt Gminy
Piotr Kanzy
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Załącznik do Zarządzenia nr 0050/83/2020 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 23 września 2020 roku

WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY ROCZNEJ

...................
(data)

..........................................................
..........................................................
(nazwa i siedziba podmiotu)

..........................................................
(wnioskodawca)

................................................
................................................
(adresat wniosku)

1. Imię (imiona) i nazwisko uprawnionego:
............................................................................................................................. ...........................................................
2. Pełniona przez uprawnionego funkcja (zajmowane stanowisko) wraz z zakresem pełnionych obowiązków:
............................................................................................................................. ...........................................................
3. Data objęcia przez uprawnionego funkcji (stanowiska) w podmiocie:
............................................................................................................................. ..........................................................
4. Wysokość przeciętnego wynagrodzenia uprawnionego w roku obrotowym podana kwotowo oraz jako wielokrotność
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale
roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego:
............................................................................................................................. ...........................................................
5. Proponowana wysokość nagrody rocznej dla uprawnionego podana kwotowo oraz jako wielokrotność przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia uprawnionego wraz z uzasadnieniem jej wysokości:
............................................................................................................................. ...........................................................
........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...........................................................
6. Przesłanki przyznania nagrody rocznej wraz z uzasadnieniem1):
............................................................................................................................. ...........................................................
............................................................................................................................. ...........................................................
7. Opis wpływu wypłaty nagrody rocznej na sytuację finansową podmiotu:
............................................................................................................................. ...........................................................
............................................................................................................................. ...........................................................
8. Dokumenty, o których mowa w § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie
przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi, dołączone do wniosku:
................................................................................................................ ................................
............................................................................................................................. ...................
.....................................................
(podpisy wnioskodawców)

______________________________
1)
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Z uwzględnieniem elementów określonych w art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi
podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2136) oraz wykazaniem spełnienia przesłanek określonych w § 4 rozporządzenia Ministra
Rozwoju z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z
2020 r. poz. 14).
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