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ZARZ,ĄDZDNIE nr 120 l 2010

BURMISTRZA sośNrcowrc

z dnia 31.12.2010 r.

w sprarł,ie: szcząółowych zasad i trybu przyznania nagrody rocznej dla dyrektora
Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Sośnicowicach oraz rvzoru
wniosku.

Nlr podstawie art. 30 ust. 1ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnlrn (Dz.U. z,

200l r. Nr 142 poz,!591 z póź. nn.) otaz art. 10 ust. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o
wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2000 r. Nr 2ó
poz. 30ó z póż. zm. ) - zarządza się co następuje:

§l

Określa się:
1. szczegołowe zasady i tryb przyz-nawania nagrody rocznej dyrektorowi Miejsko - Gminnej

Biblioteki Publicznej w Sośnicowicach, dla któĘ Miasto Sośnicowicejest organizatotem,
2. wzór wniosku o przlznanie nąrody roczrrej dyrektorowi Miejsko - Gminnej Biblioteki

Publiczrej , o której mowa w pkt l.

§2

Uż}te w uchwale określenia oznaczają
l. biblioteka - Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczną dla której Miasto Sośnicowice jest

organizatorem,
2. dyrektor - dyrektor Miejsko - Gminnej Biblioteki Publiczrrej , dla któĘ Miasto

Sośnicowice jest organizatorem,
3. rok obrotowy - rok obrotowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia29 wtzeŚnia |994

roku o rachunkowości (Dz. U. z2002 r. Nr 76, poz.694 zpóż. zrn. ), poprzedzająpy rok,
w którym przymaje się nagrodę rocmą.

§3

l. Nagroda roczna ma charakler uznaniowy.
2. Nagrodę rocznąmożma przyznń dyrektorowi w szczególnośrci za:

- uzyskanie dodatniego wyniku finansowego,

- właściwą realżasję zadań stafutowych biblioteki,

- sposób gospodarowania użytkowanym przez bibliotekę mieniem,

- osiąnięcia wyksaszające poza rcalizację zadń statutowych.

- obnDenie poziomu kosźów działalności.
3 Nagroda roczn a może być prz>"znana dyłektorowi, jeżeli pozwala na to sytuacja

finansowa biblioteki.





§4

Nagroda rocma może być ptzyznana dyrektorowi, t:tóry pełnił swoją funkcję przt l caty-

rok obrotowy i w tym okresie nie naruszył swoich obowiąków pracowniczych aibo nie
odwołano go ze stanowiska z przyczyn stanowiąpych podstawę do rozwiąania umow;, o
pracę bez wypowiedzenia.

Nagrodę roczną przyznaje Burmistrz Miasta

§6

Nagroda rocma dla dyrektora przyznawana jest na wniosek Skarbnika Gminy ńożony p
zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy, nie później niż do 30 czerwęa
ka,żdego roku.

§7
Wysokość nagrody przyzrntt€1 dyreklorowi nie może przek§oczyć trzykrotności jego

przeciętnego wlmagrodzenia miesięcmego w roku poprzeńąwp ptzrznlanie nagrody_

§8

Wzór wniosku o przyznanie nagrody rocznej, o którym mowa w § 1 pkt 2 stanowi załąpznik
do zarządzsnia.

§9

Uchyla się zarznłlzęnie nr 37 /2008 Burmistrza Sośnicowic z dnia 13 maja 2008 r. w
sprawie wzoru wniosku oraz szczegołowych zasad i trybu prąznania nagrody rocmej dla
dyrektor, ;._jsko - Gminnej Biblioteki Publicmej w Sośnicowicach-

§10

Zarządzetie wchodzi z dniem

§5
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Załąc zl:ik do 7-ar ządze ni a
Nr l2012010 Burmistźa
Sośnicolvic z dnia 31 grudnia 20l 0r.

WZÓR
Wniosek o przyznanie nagrody rocznej

sośnicowice. dn

Nazwa samoządowej inst}tucji kultury

( adręsat wniosku )

l . lmię (imiona) i nazwisko kierownika samorządowej ins§4ucji kultury:

2. Data objęcia funkcji (stanowiska) w samorządowej instytucji kultury:

3, Wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego kierownika samorządowej ins§,tucji
kultury w roku poprzedzającym przyznanie nagrody:

4, Przesłanki przyznania nagrody rocznej wrzz z l,ząsadnieniem i analizą porównawczą
wyników dotyczących roku badanego i poprzedzająpego rok Mdany, zgodnie z art. l0 pkt
4 i pkl5 Ustawy zdnia3 marca 2000r. o wynagradzaniu osób kierujących niekórymi
podmiotami prawnymi:

5. Proponowana wysokość nagrody rocznej wraz z uzasadnieniem:

6, Opis wpływu nagrody rocznej na sluację finansową samorządowej instyucji kultury:

7. Uwagi:




