ZARZĄDZENIE NR 55/13
BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA
z dnia 14 maja 2013 r.
w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dla dyrektorów instytucji kultury, dla
których organizatorem jest Gmina Miasto Złotów, oraz ustalenia wzoru wniosku o przyznanie tej nagrody
Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001
r. nr 142 poz. 1591 ze zmianami: z 2002 r.: nr 23 poz. 220, nr 62 poz. 558, nr 113 poz. 984, nr 153 poz. 1271, nr
214 poz. 1806; z 2003 r.: nr 80 poz. 717, nr 162 poz. 1568; z 2004 r.: nr 102 poz. 1055, nr 116 poz. 1203; z 2005 r.:
nr 172 poz. 1441, nr 175 poz. 1457; z 2006 r.: nr 17 poz. 128; z 2007 r.: nr 173 poz. 1218; z 2008 r.: nr 180 poz.
1111, nr 223 poz. 1458; z 2009 r.: nr 52 poz. 420, nr 157 poz. 1241; z 2010 r.: nr 28 poz. 142 i 146, nr 40 poz. 230,
nr 106 poz. 675; z 2011 r.: nr 21 poz. 113, nr 117 poz. 679, nr 134 poz. 777, nr 149 poz. 887, nr 217 poz. 1281;
z 2012 r.: poz. 567) oraz art. 10 ust. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi
podmiotami prawnymi (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 254) zarządzam co następuje:
§ 1. Niniejsze zarządzenie określa szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagrody rocznej dla dyrektorów
instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Miasto Złotów.
§ 2. 1. Nagrodę roczną dla dyrektora instytucji kultury przyznaje Burmistrz Miasta Złotowa na wniosek
pracownika ds. oświaty i kultury w Urzędzie Miejskim w Złotowie.
2. Wzór wniosku o przyznanie nagrody rocznej dla dyrektorów instytucji kultury, dla których organizatorem
jest Gmina Miasto Złotów, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
3. Wniosek o przyznanie nagrody rocznej składany jest w terminie trzech miesięcy od dnia zatwierdzenia
rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury za dany rok obrotowy.
4. Decyzja Burmistrza Miasta Złotowa podjęta w wyniku rozpatrzenia wniosku o przyznanie nagrody rocznej
jest ostateczna.
§ 3. 1. Nagroda roczna ma charakter uznaniowy.
2. Nagroda roczna jest wypłacana ze środków instytucji kultury.
3. Nagrodę wypłaca się najpóźniej w terminie miesiąca od daty przyznania nagrody rocznej.
4. Wysokość nagrody rocznej przyznanej osobie, o której mowa w § 1, nie może być wyższa niż trzykrotność
ich przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za rok przyznania nagrody.
5. Nagroda roczna może być przyznana w przypadku zabezpieczenia środków finansowych w budżecie
instytucji kultury na wypłatę nagrody rocznej w proponowanej wysokości.
§ 4. 1. Burmistrz Miasta Złotowa decyduje o przyznaniu dyrektorowi nagrody rocznej biorąc pod uwagę
całokształt działalności osób uprawnionych do otrzymania nagrody.
2. Osobie, o której mowa w § 1, może być przyznana nagroda roczna, jeżeli:
1) pełniła swoją funkcję przez cały rok obrotowy, za który jest przyznawana nagroda;
2) w okresie, o którym mowa w pkt 1:
a) nie naruszyła w sposób rażący swoich obowiązków pracowniczych uzasadniających nałożenie kary
porządkowej lub dyscyplinarnej;
b) terminowo realizowała zobowiązania o charakterze publicznoprawnym;
c) nie rozwiązano z nią umowy o pracę z jej winy, albo nie odwołano jej ze stanowiska z przyczyn
stanowiących podstawę rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia;
d) nie stwierdzono wydatkowania udzielonej instytucji kultury dotacji w sposób niegospodarny, niecelowy,
nieefektywny, niezgodny z prawem.
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3. Nagrody rocznej nie przyznaje się, jeżeli osoba, o której mowa w § 1, nie wykonywała swoich obowiązków
służbowych przez okres dłuższy niż dwa miesiące w roku obrotowym, bez względu na przyczynę niewykonywania
obowiązków (do wskazanego okresu nie wlicza się urlopu wypoczynkowego).
4. W przypadku zmiany organizacyjno-prawnej instytucji kultury, związanej w szczególności z jej podziałem
lub połączeniem w ciągu roku obrotowego, przyznanie nagrody rocznej może nastąpić, o ile dyrektor instytucji
kultury zajmował swoje stanowisko zarówno przed, jak i po zmianie formy organizacyjno–prawnej instytucji
kultury.
§ 5. Przyznanie dyrektorowi instytucji kultury nagrody rocznej i jej wysokość uzależnione są od:
1) uzyskania zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy;
2) stopnia prawidłowości realizacji zadań statutowych przez instytucję kultury, jak również wykazania się
szczególnymi osiągnięciami przy realizacji zadań statutowych jednostki;
3) jakości świadczonej pracy oraz podejmowania dodatkowych zadań, w szczególności związanych
z pozyskiwaniem pozabudżetowych środków finansowych na realizację zadań statutowych instytucji kultury;
4) efektywnego i terminowego realizowania planu merytorycznego i finansowego instytucji kultury.
§ 6. Informacja o przyznaniu lub nieprzyznaniu nagrody rocznej przekazywana jest dyrektorowi instytucji
kultury na piśmie.
§ 7. Informację o przyznaniu nagrody rocznej włącza się do akt osobowych dyrektora instytucji kultury.
§ 8. Wykonanie zarządzenia powierzam pracownikowi ds. oświaty i kultury w Urzędzie Miejskim w Złotowie.
§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Złotowa
Stanisław Wełniak
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