
ZARZ4DZENIE NR 34/2017
Wqjta Gminy Ostrowek

z dnia 31 maja 2017r.

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

Na podstawie art.30 ust.l, art. 33 ust 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie
gminnym (Dz.U.z 2016 r. , poz.446, 1579, 1948, z 2017r. poz. 730, 935) oraz art. 10 ust. l ,
Ib, 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r, o wynagradzaniu osob kierujq.cych niektorymi
podmiotami prawnymi (Dz.U. Z 2015 r. poz, 2099. z 2016r. poz. 1202, 2260) zarz^dzam,
co nastepuje:

§ 1. Okreslam szczegoJowe zasady i tryb przyznawania nagrody rocznej dla
dyrektora samorzqdowej instytucji kultury, dla ktorej organizatorem jest gmina Ostrowek
oraz wzor wniosku o jej przyznanie, stanowi^cy zal^cznik nr 1 do niniejszego
zarzajdzenia.

§ 2.1. Nagroda roczna ma charakter uznaniowy i moze bye przyznana
dyrektorowi instytucji kultury, ktory pemii swoja^ funkcje, przez cafy rok obrotowy w
rozumieniu przepisow ustawy z dnia 29 wrzesnia I994r. o rachunkowosci (Dz.U. z 2016r.
poz. 1047 z pozn. zm.).

2. Organem wtasciwym do przyznania nagrody rocznej jest Wqjt Gminy
Ostrowek.

§ 3. I. Nagroda roczna moze bye przyznana w zaleznosci od osiqgni^tych
wynikow finansowych i stopnia realizacji innych zadan.

2. Dyrektor moze otrzymac nagrod? roczna^ za rok obrotowy, jezeli w tym roku
samorz^dowa instytucja kultury ia^cznie:

1) poprawila wyniki finansowe, w szczegolnosci przez wzrost zysku netto,
zmniejszenie straty netto, zwi^kszenie rentownosci obrotu netto, obnizenie poziomu
kosztow dziaJalnosci lub popraw^ plynnosci finansowej ,

2) terminowo realizowala zobowiq.zania o charakterze publicznoprawnym,
3) efektywnie realizowaiazadania i cele wynikaja^ce ze statutu jednostki

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

przyznawana jest nagroda,
5) wykazala si§ osi^gni^ciami w dziedzinie upowszechniania kultury.
3. Nagroda roczna moze bye przyznana, jesli pozwala nato sytuacja finansowa

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

stanowisko przez caly rok obrotowy i w tym okresie nie naruszyl swoich obowia^zkow w
sposob powoduja^cy wymierzenie kary z tytuiu odpowiedzialnosci porzq.dkowej
pracownikow, kary za naruszenie dyscypliny finansow publicznych lub kary
dyscyplinarnej albo z ktorym nie rozwi^zano umovvy o prac? bez wypowiedzenia z jego
winy lub nie rozwiajzano umowy o zarza^dzanie, albo ktorego nie odwolano z



zajmowanego stanowiska z przyczyn stanowia^cych podstaw^ rozwia^zania umowy o
prac§ bez wypowiedzenia z winy pracownika.

§ 5. Wysokosc przyznanej nagrody rocznej dla dyrektora ma charakter uznaniowy
i nie moze przekroczyc wysokosci jednego przeci^tnego wynagrodzenia miesi^cznego z
wyla^czeniem wynagrodzenia za czas niezdolnosci do pracy i zasitkow ZUS, jakie
dyrektor osi^gnaj w roku poprzedzaja^cym przyznanie nagrody.

§6. 1. Wniosek o nagrody roczna^ dla dyrektora samorza^dowej instytucji kultury
sklada Komisja w skladzie:

1) sekretarz Gminy,
2) skarbnik Gminy,
3) ksi^gowy samorza^dowej instytucji kultury.
2. Wniosek powinien bye zlozony w terminie do 3 miesi^cy od dnia zatwierdzenia

przez organizatora sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy.
§ 7. Informacja o przyznaniu lub nieprzyznaniu nagrody rocznej przekazywana

jest dyrektorowi instytucji kultury pisemnie.
§ 8. Nagroda roczna wyptacana jest w terminie do korica lipca danego roku ze

srodkow instytucji kultury, w ktorej zatrudniony jest dyrektor.
§ 9. Dyrektorowi instytucji kultury nie przyshiguje roszczenie o przyznanie

nagrody rocznej.
§ 10. Zarza^dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

Turek



Zahjcznik nr 1
do / . ;n/: i i l /f i i i ; i Nr33/2017
Wojta Gminy Ostrowek
z dnia 31 maja 2017r.

Wniosek o przyznanie nagrody rocznej za rok

Ostrowek, dnia

(komisja wnioskujaca)

1. Nazwisko i imi$ dyrektora instytucji kultury

2. Data obj^cia funkcji (stanowiska) dyrektora instytucji kultury

3. Wysokosc przecietnego miesi^cznego wynagrodzenia dyrektora jednostki w roku
obrotowym poprzedzaja^cym przyznanie nagrody

4. Proponowana wysokosc nagrody rocznej zJ brutto (slownie:

;•"-; ; ;
5. Uzasadnienie przyznania nagrody rocznej

6. Informacja o wplywie nagrody rocznej na sytuacj? finansowq. instytucji

7. Zatae/niki do wniosku:
1. Kserokopia dokumentu o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego za rok
obrotowy, za ktory przyznawanajest nagroda.
2.Kserokopia sprawozdania finansowego za rok,za ktory przyznawanajest nagroda.
3.Oswiadczenie giownego ksi^gowego o wysokosci przeci^tnego wynagrodzenia
dyrektora za rok, za ktory przyznawanajest nagroda.
4. Sprawozdanie z dzialalnosci merytorycznej z realizacji zadan i celow wynikajq.cych ze
statutu jednostki.
5. Oswiadczenie gfownego ksiegowego o zabezpieczeniu srodkow w budzecie instytucji
kultury na wyplate^ nagrody rocznej w proponowanej wysokosci(1).

( podpisy Komisji)

(1)Dokumenty okreslone w pkt 7 sklada gJowny ksi^gowy instytucji kultury do 31 maja kazdego roku do
Sekretarza Gminy.

& Ryszartf Turek


