
"trl#:ifo?"zARZADZENIE NR 8BM.0050.35.2014

BURMISTRZA MIASTA SULEJOWEK

z dr.ia27 lnteso2014 r.

w sprawie szcz€g6lowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom

kieruj4cym niekt6rymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przlzoanie

Ilagrody rocznej

Na podstawie afi.30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r' o samorzqdzie gminnym

(Dz. rJ.'z 2013 r. poz.5g4, poz.645 i poz.13l8) 9'u1 ,y 10. ust S ustawy z dnla
j marca 2000 r. o wynagradzaniu os6b kieruj4cych niekt6rymi podmiotami prawnlml

(Dz. t .7 20ll t. poz.254 i poz.1645t - zavqd/a sig co nastEpuje:

$ l. Zarzqdzenie okresla wz6r wniosku o przyznanie nagrody rocznej onz szczeg6lowe

zasady i tyb przyznawania nagrody rocznej- 
1i dy;ektorowi, jego zastQpcom i gl6\4nemu ksiQgowemu inst)'tucji kultury;

2) prezesowi, czlonkom zarz4du sp6lki prawa handlowego..
3j Lierownikowi samodzielnego publicznego zakladu opieki zdrowotnej'

$ 2. Uzye u zarzqdzeniu okeilenia oznaczajq:
1) uprawniony - osoby, o kt6rych mowa w $ 1;
2j podmiot instltucje kultury, sp6lki prawa handlowego' samodzielny publiczny

zaklad opieki zdrowotnej ;
3) rok obrotowy rok obrotowY

1994 r. o rachunkowosci poprzedzajqcy

Miasta;
2) dla prezesa sp6lki prawa handlowego -

tadzorczel;

w rozumieniu przepis6w ustawy z dnia 29 wrzeSnia
rok, w kt6rym przyznaje siQ nagrodQ roczn{

$ 3. 1. Wlaiciwym do pzyznania nagrody rocznej jest:

i) dla dyrektora inst,'tucji kultury - Burmistrz Miasta Sulej6wek na wniosek Sekretaza

czyrnojci z zakesu prawa Pracy;
4) dla kierownika samodzielnego publicznego zakladu opieki -zdrowotnej 

- Burmistz

Miasta Sulej6wek na wniosek rady ipoleczne.l samodzielnego publicznego zakladu opieki

zdrowotnej i
5) dia gl6wnego ksiqgowego sp6lek prawa handlowego organ lub osoba wla3ciwe

w sprawach czynno6ci z zakesu prawa pracy;
6) dla gl6wnego ksiggowego instytucji kultury - organ lub osoba wlaSciwe w sprawach

czynnosci z zakresu pmwa PracY;
2. Wniosek o przyznanie nagrody rocznej
1) datq sporz4dzenia wniosku;
2) wskazalrie podmiotu i wnioskodawcy;
3) oznaczenie adresata wniosku;
4) imiq i nazwisko uPrawnionego;
5) datQ objQcia funkcji lub stanowiska;
6) wysokos6 przeciQtnego wynagrodzenia uprawnionego za okres wnioskowany;

7j proponowanq wysokoS6 nagrody rocznej rl, az z uzasadnieniem
S) informacjq o \\"ly*ie wyplaty nagrody roczrej na sltuacjq finansow4 podmiotu;

Zgromadzenie Wsp6lnik6w na wniosek rady

3) czlonka zarz4du sp6lki prawa handlowego organ lub osoba vr'lasci'te w sprawach

powinien w szczeg6lnoSci zawierai:

$ru



9) zal4czriki do wniosku, o ile nie s4 w posiadaniu organu uprawnionego do przyznania

nagrody rocznej, a w szczeg6lnoSci:
a) dokument zatwierdzaj4cy sprawozdanie finansowe za rok obroto\\y'
b) oswiadczenie o terminowym regulowaniu przez podmiot zobowi4zan

publicznoprawnych,

"j 
uchwalg organu uprawnionego do wnioskowania o przyznanie nagrody rocznej

w spmwie wystqpienia z wnioskiem o przyznanie uprawnionemu naglody rocznel,
l0) podpis wnioskodawcy.
3. Nagroda roczna jest przyznawar\a upra\Mfonemu, o kt6rym mowa w ust l na

wniosek o pizyznanie nagody rocznej, kt6rego wz6r okedla zal4czmk do Zan4dz'ena
4. Organ uprawniony do wnioskowania o przyaranie nagrody rocznej sklada wniosek

po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego podmiotu za rok obrotowy lub po zlozeniu przez

podmiot prawidlowo sporz4dzonego sprawozdania finansowego za lok obrotow]'^ 
5. Wysoko3d nigrody rocznej nie moze przekroczyd trzykrotno5ci przeciQtnego

wynagrodzenia uzyskanego przez danego uprawnionego w roku poprzedzaj4cym przyznanie

nagrody.

$ 4. Nagroda roczna moze bya ptzyznar'ajei.eli podmiot:
t) osiqgn4l dodatni wynik finansowy lub zmniejszyl stratq netto'
2) efektywnie realizowal zadania i cele statutowe;
3) terminowo zrealizowal zobowi4zania o charakterze publicznoprawnym;
4j uzyskal zatwierdzenie spmwozdania flnansowego za rok obrotowy, w przypadku gdy

sprawozdanie podlega zatwierdzeniu lub zlozyl prawidlowo spotz4dzone sprawozdanie

linansowe za rok obrotowy. za kl6ry przyznawanajesl nagroda roczna.

S 5, 1. Nagroda roczna rrloze bya ptzyznuta uprawnionemu, kt6ry pelnil swoj4 funkcjE
(zajmowal stanowisko) przez caly rok obrotowy i w tym okresie nie naruszyl obowi4zk6w
pracowniczych w spos6b powoduj4cy wymierzenie mu kary dysclplinarnej, nie rozwi4zano
z nim umowy o pracq z jego winy lub nie rozti4zano l:l.nory o zatzqdzanie albo nie

odwolano go z funkcji lub ze stanowiska z pzyczyn stanowiAcych podstawQ do rozwi4zania
umowy o praca bez wypowiedzenia z winy pmco\rnika

i, Nugroau nie mo2e byi przyzna\a, jezeli upmwniony nie wykonywal swoich

obowiq,zk6w dlfiej niz 2 miesi4ce w roku obrotowym, bez wzglQdu La ptzyczyrr?

niewykonywania obowi4zk6w. Do tego okesu nie wlicza siQ urlopu wypoczynkowego
3. W przypadku nieprzepracowania calego roku obrotowego, nagroda roczna moze byi

ptzyznarla \N wysokosci ptoporcjonalnej do okresu przepmcowanego' pod warunkiem, ze

okies ten wynosi co najmniej 6 miesiqcy.
4. W pr4padku zmiany formy organizacyjno-prawnej podmiotu zw\qz nei zlqczeniem

lub podzialim, nagroda roczna rno2e by( przyznatr4 o ile uprawniony pelnil swoj4 funkcjq

lub zajmowal Stanowisko zar6wno przed, jak i po zmianie formy organizacyjno-prawnej
podmiotu.

$ 6. ZazAdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.
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z&zntk
do zarzqdzenia ff 8BM.0050.35.2014

Burmistrza Miasb Sulej6wek
z dnia27 l\lfgo2014 r.

Wz6r
Sutej6welq dnia

(oazwa podmiotu)

($nioskodawca)

(adresat mtosku)

WTTIOSEK
o przyznanie nagrodY rocznej

1. kniq i nazwisko upraunionego ........,..

2. Stano$'isko zajmowane przez upEwnionego .

3. Data objQcia stanowiska .....................

4. Wysokodd przeci€toego wynagrodzenia upmrrynionego za okrcs wnioskowanej nagrody

. . . . . , . . . . . . . . .  w  z lo tych .

5. Prcponowana wysokoS6 nagrody wraz z uzasadnieniem ..........

6.InformacjaowplywiewyplatynagrodyrocznejnasytuacjQfinansow4podmiotu............
'1. Zalqc iki do umiosku, zgodnie z $ 3ltst.2 z zqAzr:,nla nr BBM.0050.... Bumistrza

Miasta Sulej6wek z dnia

(podpis wnioskodawcy)
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