Zarządzenie Nr 0050.51.2013
Wójta Gminy Udanin
z dnia 10.10.2013r
w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej
dyrektorowi Gminnej Biblioteki Publicznej w Udaninie oraz określenia wzoru
wniosku o przyznanie nagrody rocznej
Na podstawie art. 10 ust.8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r o wynagrodzeniu osób
kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U.Nr 26,poz.306 z późn.zm.)
zwanej dalej” ustawą” zarządza się co następuje:
§1
Zarządzenie określa szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagrody rocznej
dyrektorowi Gminnej Biblioteki Publicznej w Udaninie oraz wzór wniosku o
przyznanie nagrody rocznej.
§2
1.
Nagrodę roczną dyrektorowi Gminnej Biblioteki Publicznej w Udaninie
może przyznać Wójt Gminy Udanin na pisemny wniosek statutowego
organu nadzorczego.
2.
Nagroda roczna wypłacana jest ze środków instytucji kultury.
3.
Nagrodę wypłaca się w terminie do trzech miesięcy od zakończenia roku
kalendarzowego.
4.
Nagroda ma charakter uznaniowy.
§3
Wójt Gminy rozpatruje wniosek o przyznaniu dyrektorowi nagrody rocznej biorąc pod
uwagę całokształt działalności kierowanej przez niego instytucji kultury w roku
objętym wnioskiem, w tym w szczególności dobre wyniki finansowe, terminowość i
stopień realizacji zadań statutowych instytucji, osiągnięć wykraczających poza
realizację tych zadań a także jej osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony
kultury.
§4
Nagroda roczna może być przyznana dyrektorowi, który zajmował swoje stanowisko
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia roku kalendarzowego objętego wnioskiem o
przyznanie nagrody i w tym okresie nie naruszył rażąco obowiązków pracowniczych.
§5
Wysokość nagrody rocznej przyznanej uprawnionemu nie może przekroczyć kwoty
określonej w art.10 ust.7 w/w ustawy.
§6
Wzór wniosku o przyznanie nagrody rocznej stanowi załącznik do zarządzenia.
§8
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 10 października 2013 r

Załącznik do zarządzenia nr 0050.50.2013
Wójta Gminy Udanin
z dnia 10.10.2013 r

Wniosek o przyznanie nagrody rocznej
Udanin, dnia ……………….
1. Imię i nazwisko dyrektora……………………………………………………………..
2. Data objęcia stanowiska………………………………………………………………
3. Wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w roku poprzedzającym
przyznanie nagrody …………………………………………………………………..
4. Proponowana wysokość nagrody rocznej ……………………………...zł ( brutto)
Słownie: ……………………………………………………………………………….
5. Przesłanki przyznania nagrody wraz z uzasadnieniem:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

…………………………………..
( podpis )

………………………………………………….
( akceptacja Wójta Gminy )

Załączniki do wniosku:
- oświadczenie głównego księgowego instytucji kultury o wysokości
przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia dyrektora za rok, za który przyznawana jest nagroda roczna,
- oświadczenie głównego księgowego instytucji kultury o zabezpieczeniu środków w budżecie
na wypłatę nagrody.

