
ZARZ^DZENIE NR 44/2019
Wojta Gminy Ostrowek

z dnia 3 lipca 2019r.

w sprawie szczegolowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dyrektorowi
samorzadowej instytucji kultury

Napodstawie art. 30 ust. 1, art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie
gminnym (Dz.U.z 2019r. poz.506) oraz art.10 ust.l, Ib, 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o
wynagradzaniu osob kierujacych niektorymi podmiotami prawnymi (Dz.U. Z 2018r. poz.
1252, 2215, z 2019r. poz. 534) zarzadzam, co nastepuje:

§ 1. Okreslam szczegolowe zasady i tryb przyznawania nagrody rocznej dla dyrektora
samorzadowej instytucji kultury, dla ktorej organizatorem jest gmina Ostrowek oraz wzor
wniosku o jej przyznanie, stanowiacy zalacznik nr 1 do niniejszego zarzadzenia.

§ 2.1. Nagroda roczna ma charakter uznaniowy i moze bye przyznana dyrektorowi
instytucji kultury, ktory pelnil swoj^ funkcj? przez caly rok obrotowy w rozumiem'u
przepisow ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994r. o rachunkowosci (Dz.U. z 2019r. poz. 351).

2. Organem wiasciwym do przyznania nagrody rocznej jest Wqjt Gminy Ostrowek.
§ 3. 1. Nagroda roczna moze bye przyznana w zaleznosci od osiagnietych wynikow

finansowych i stopnia realizacji innych zadan.
2. Dyrektor moze otrzymac nagrode roczna^ za rok obrotowy, jezeli w tym roku

samorza_dowa instytucja kultury l^cznie:
1) poprawUa wyniki fmansowe, w szczegolnosci przez wzrost zysku netto,

zmniejszenie straty netto, zwiekszenie rentownosci obrotu netto, obnizenie poziomu kosztow
dziaJalnosci lub popraw? plynnosci fmansowej ,

2) terminowo realizowala zobowi^zania o charakterze publicznoprawnym,
3) efektywnie realizowata zadania i cele wynikajace ze statutu jednostki potwierdzone

stosownym sprawozdaniem merytorycznym,
4) uzyskala zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy, za ktory

przyznawanajest nagroda,
5) wykazala si? osi^gnieciami w dziedzinie upowszechniania kultury.
3. Nagroda roczna moze bye przyznana, jesli pozwala na to sytuacja finansowa

instytucji.
§ 4. Nagroda roczna moze bye przyznana uprawnionemu, ktory zajmowal swoje

stanowisko przez caly rok obrotowy i w tym okresie nie naruszyl swoich obowiazkow w
sposob powodujacy wymierzenie kary z tytulu odpowiedzialnosci porzadkowej pracownikow,
kary za naruszenie dyscypliny fmansow publicznych lub kary dyscyplinarnej albo z ktorym
nie rozwiazano umowy o prace bez wypowiedzenia z jego winy lub nie rozwi^zano umowy o
zarzadzanie, albo ktorego nie odwotano z zajmowanego stanowiska z przyczyn stanowiacych
podstaw^ rozwiazania umowy o prace bez wypowiedzenia z winy pracownika.

§ 5. Wysokosc przyznanej nagrody rocznej dla dyrektora ma charakter uznaniowy i nie
moze przekroczyc wysokosci jednego przecietnego wynagrodzenia miesiecznego z
wyt^czeniem wynagrodzenia za czas niezdolnosci do pracy i zasilkow ZUS, jakie dyrektor
osiagnal w roku poprzedzajqcym przyznanie nagrody.

§ 6. 1. Wniosek o nagrode roczna dla dyrektora samorzadowej instytucji kultury
sklada Glowny Ksiegowy Jednostki w terminie 3 miesiecy od dnia zatwierdzenia
sprawozdania finansowego za rok obrotowy Sekretarzowi Gminy.

2..Komisja w skladzie:



1) Skarbnik Gminy - przewodnicz^cy,
2) Sekretarz Gminy - czlonek
sprawdza wniosek pod wzgledem merytorycznym i tmansowym oraz opiniuje go.
§ 7. Informacja o przyznaniu lub nieprzyznaniu nagrody rocznej przekazywana jest

dyrektorowi instytucji kultury pisemnie.
§ 8. Nagroda roczna wyplacanajest w terminie do jednego miesi^ca od dnia zlozenia

wniosku o nagrody roczna dla dyrektora samorzqdowej instytucji kultury.
§ 9. Poza nagrody roczna dyrektorowi nie przyslugujq inne nagrody z zakladowego

funduszu nagrod.
§ 10. Dyrektorowi instytucji kultury nie przysluguje roszczenie o przyznanie nagrody

rocznej.
§ 11. Traci moc Zarz^dzenie Nr 34/2017 Wqjta Gminy Ostrowek z dnia 31 maja 2017r.

w sprawie szczegotowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dyrektorowi
samorz^dowej instytucji kultury.

§ 12. Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

fe^



Zalacznik nr I
do Zarzadzenia Nr 44/2019
Wojta Gminy Ostr6wek
z dnia 3 lipca 2019r.

WNIOSKK 0 I'RZYXNANIK NAGRODY ROC /N U.I /.* rok

Ostrowek, dnia ..

(dune wnioskodawcy)

(adrcsat wniosku)

1 .Nazwisko i imie dyrektora instytucji kultury

2.Data objecia funkcji (stanowiska) dyrektora instytucji kultury

3. Wysokosc przecietnego miesiecznego wynagrodzenia dyrektora jednostki w roku
obrotowym poprzedzajacym przyznanie
nagrody

4. Proponowana wysokosc nagrody rocznej .................... zl brutto (slownie:

5. Uzasadnienie

6. Informacja o wplywic nagrody rocznej na sytuacje finansowa^ instytucji

/.atac/.niki do wniosku:
I . Dokument zatwlerdzajacy roc/.ne sprawozdanie finansowe za rok, za ktory przy/.nawana
jest nagroda roc/.na (kopia).



2. Sprawo/danie linansowe /a rok, /.a ktory jesl przy/nawana nagroda roc/na (kopia),
3. Oswiadczenie glownego ksiegowcgo jcdnostki o lerminowym regulowaniu pr/c/ podmiot
/obowia/ari publicznoprawnych.
4. Oswiadc/enie glownego ksiegowego jednoslki o wysokosci pr/ecielnego miesiec/nego
wynagrod/cnia dyrcklora /a rok, /a klory jcsl pr/.y/nana nagroda roc/na.
5. Oswiadczenie glownego ksiegowego jednostki o zabezpieczeniu srodkow finansowych w
bud/ccie na wyplalt; nagrody roc/ncj w proponowancj wysokosci.

(podpis)

STANOWISKO
Wojla Gminy Ostrowck o pr/y/naniu nagrody roc/nej

1. l>r/,y/naJ9 nagrody roc/nq w wysokosci
slownic ..

2. Nie pr/y/naje nagrt>dy roc/nej.:

(dala i podpis Wqjta)

* niepotr/cbnc skreslic
,


