
Zarządzenie Nr 350/2017 

Prezydenta Miasta Tczewa 

z dnia 27 września 2017r.  

 

 

w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dyrektorom 

samorządowych instytucji kultury, których organizatorem jest Gmina Miejska Tczew 

 

 

Na podstawie at. 10 ust. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 roku o wynagradzaniu osób 

kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1222) Prezydent 

Miasta Tczewa 

 

zarządza co następuje: 

 

§ 1 

Zarządzenie określa:  

1)  zasady i tryb przyznawania nagrody rocznej dyrektorom samorządowych instytucji 

kultury, których organizatorem jest Gmina Miejska Tczew,  

2) wzór wniosku o przyznanie nagrody rocznej.  

 

§ 2 

Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:  

1) ustawa –  ustawa z dnia 3 marca 2000 roku o wynagradzaniu osób kierujących 

niektórymi podmiotami prawnymi (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1222), 

2) rok obrotowy – rok obrotowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 

1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1047 z póź. zm.) poprzedzający 

rok, w którym przyznaje się nagrodę roczną.     

  

 § 3 

   

1. W zależności od osiągnięcia wyników finansowych i stopnia realizacji zadań nałożonych 

na instytucję, dyrektorowi danej instytucji może być przyznana nagroda roczna.   

2. Nagroda roczna ma charakter uznaniowy i może być przyznana dyrektorowi , który 

zajmował swoje stanowisko przez cały rok obrotowy i w tym okresie nie dopuścił się 

naruszeń, o których mowa w art. 10 ust. 1b ustawy.  

3. W przypadku zmiany formy organizacyjno – prawnej instytucji, która nastąpiła w ciągu 

roku obrotowego, wypłata nagrody rocznej za zakończony rok obrotowy może nastąpić, 

o ile dyrektor zajmował stanowisko zarówno przed, jak i po zmianie formy 

organizacyjno – prawnej.  

 

§ 4 

 

1. Organem właściwym do przyznania nagrody rocznej jest Prezydent Miasta Tczewa  

2. Z wnioskiem o przyznanie nagrody rocznej dla dyrektora danej instytucji występuje 

Zastępca Prezydenta ds. społecznych, po przyjęciu sprawozdania finansowego danej 

instytucji za poprzedni rok obrotowy. 

3. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.  



§ 5 

1. Wysokość nagrody rocznej nie może przekroczyć 3- krotności przeciętnego 

wynagrodzenia uzyskanego przez uprawnionego w roku poprzedzającym przyznanie 

nagrody. 

2. Nagroda roczna wypłacana jest ze środków samorządowej instytucji kultury. 

    

§ 6 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zarządzeniu mają zastosowanie przepisy 

ustawy. 

 

§ 7 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziałowi Edukacji Urzędu 

Miejskiego w Tczewie.  

 

§ 8 

Traci moc zarządzenie Nr 299/2016 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 13 września 2016 r.  

w sprawie zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dyrektorom, ich zastępcom 

i głównym księgowym instytucji kultury, których organizatorem jest Gmina Miejska Tczew.    

 

§ 9  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.   

 

 

                                                                                                                       Prezydent Miasta  

 

 Mirosław Pobłocki 



Załącznik Nr 1 do zarządzenia  

Nr           /2017 Prezydenta Miasta  

Tczewa z dnia ………………. 2017 r.  

WNIOSEK 

o przyznanie/ uzgodnienie  nagrody rocznej* 
 

Tczew, dnia .......................................... 

 

............................................. 
  (nazwa jednostki, adres)  

 

............................................ 
     (wnioskodawca)  

................................................................ 
                (adresat wniosku) 

  

1. Imię i nazwisko uprawnionego ........................................................................................ 

2. Stanowisko zajmowane przez uprawnionego .................................................................. 

3. Data objęcia stanowiska ................................................................................................... 

4. Wysokość przeciętnego wynagrodzenia uprawnionego 

........................................................................................................................................... 

/ w złotych i słownie/ 

5. Proponowana wysokość nagrody rocznej  ……………………………………………… 

6. Uzasadnienie wniosku, z uwzględnieniem warunków określonych w art. 10 ust. 4 i 5  ustawy 

z dnia 03 marca 2000 roku o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami 

prawnymi (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1222). 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

7. Informacje o wpływie wypłaty w/w nagrody na sytuację finansową instytucji kultury 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

8. Załączniki do wniosku:  
1) sprawozdanie finansowe instytucji kultury za rok obrotowy,  

2) oświadczenie o terminowym regulowaniu przez instytucję kultury zobowiązań publiczno – 

prawnych  

     

          

........................................................... 
                  (podpis wnioskodawcy)   
* niepotrzebne skreślić  


