ZARZĄDZENIE NR 9/2015
BURMISTRZA ŚREMU
z dnia 23 stycznia 2015 r.
w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej
dyrektorom samorządowych instytucji kultury, dla których organem
prowadzącym jest gmina Śrem oraz wzoru wniosku o przyznanie
nagrody rocznej
Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2013 poz.594 z późn. zm.1) oraz art.1 pkt 3 i art. 10 ust.8
ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi
podmiotami prawnymi (Dz.U. z 2013 poz. 254 z późn. zm.2) zarządza się, co
następuje:
§ 1. Zarządzenie określa szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagrody
rocznej dyrektorom samorządowych instytucji kultury gminy Śrem oraz wzór
wniosku o przyznanie nagrody rocznej.
§ 2. Nagrodę roczną przyznaje Burmistrz Śremu.
§ 3. Nagroda roczna wypłacana jest ze środków budżetu właściwej
instytucji kultury.
§ 4. Burmistrz Śremu może przyznać nagrodę roczną dyrektorowi, jeżeli
w roku kalendarzowym samorządowa instytucja kultury:
1) efektywnie realizowała zadania i cele statutowe;
2) efektywnie i terminowo realizowała plan merytoryczny i finansowy;
3) terminowo realizowała powierzone zadania;
4) otrzymała zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok poprzedzający
przyznanie nagrody oraz za rok jej przyznawania;
5) terminowo realizowała zobowiązania o charakterze publicznoprawnym.
§ 5. Nagroda roczna może być przyznana dyrektorowi, który:
1) pełnił swoją funkcję cały rok kalendarzowy, za który przyznawana jest
nagroda;
2) w przedmiotowym
pracowniczych;

okresie

nie naruszył

swoich

obowiązków

3) nie rozwiązano z nim umowy o pracę z jego winy albo nie odwołano ze
stanowiska z przyczyn stanowiących podstawę do rozwiązania umowy
o prace bez wypowiedzenia.
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§ 6. Wniosek o przyznanie nagrody rocznej sporządza Naczelnik Pionu
Edukacji i Usług Społecznych Urzędu Miejskiego w Śremie, który sprawuje
bezpośredni nadzór nad instytucjami kultury.
§ 7. Wzór wniosku o przyznanie nagrody rocznej stanowi załącznik do
niniejszego zarządzenia.
§ 8. Wniosek, o którym mowa w § 6 składa się do Burmistrza Śremu
w terminie 30 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok
obrotowy.
§ 9. Nagrodę wypłaca się w terminie dwóch miesięcy od dnia
zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury za dany rok
obrotowy.
§ 10. Informacja o przyznaniu lub nieprzyznaniu
przekazywana jest dyrektorom na piśmie.

nagrody

rocznej

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Śremu
Adam Lewandowski

1] Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r.poz.645, poz.1318
z 2014 r.poz. 379, poz. 1072.
2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1645, poz.
1877 z 2014.
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Załącznik do Zarządzenia
nr 9/2015
Burmistrza Śremu
z dnia 23 stycznia 2015 r.

Śrem, dn…….…………..…..
……………………………………………
……………………………………………
(adresat wniosku)

WNIOSEK
O PRZYZNANIE NAGRODY ROCZNEJ
DYREKTOROWI INSTYTUCJI KULTURY W ŚREMIE
ZA……………….ROK
1. Imię (imiona) i nazwisko uprawnionego:
…………………………………..………………………………………………...
2. Zajmowane stanowisko służbowe:
…………………………………………………………………………………….
3. Data objęcia zajmowanego stanowiska w instytucji kultury:
…………………………………………………………………………………….
4. Wysokość przeciętnego wynagrodzenia uprawnionego za okres objęty
wnioskiem:
…………………………………………………………………………………….
5. Proponowana wysokość nagrody rocznej:
…………………………………..……………………………………………….
6. Ocena pracy uprawnionego wraz z uzasadnieniem przyznania nagrody
rocznej:
..………………………………………………………………………………… ..
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
………………………………………..
(stanowisko i podpis wnioskodawcy)
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Przyznaję/nie przyznaję nagrodę roczną w wysokości:
……………………………………….................................................................

………………………………………..
(data i podpis Burmistrza Śremu )

Załączniki do wniosku :
1. Uchwała Rady Miejskiej w Śremie o zatwierdzeniu rocznego
sprawozdania finansowego za rok, za który przyznawana jest nagroda
roczna (kopia),
2. Uchwała Rady Miejskiej w Śremie o zatwierdzeniu rocznego
sprawozdania finansowego za rok poprzedzający rok przyznawania
nagrody rocznej (kopia),
3. Sprawozdanie finansowe instytucji kultury za rok, za który przyznawana
jest nagroda roczna (kopia),
4. Oświadczenie głównego księgowego instytucji kultury o wysokości
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia dyrektora za rok, za który
przyznawana jest nagroda roczna,
5. Oświadczenie głównego księgowego instytucji kultury o zabezpieczeniu
środków w budżecie instytucji na wypłatę nagrody rocznej.
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