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w SPE.aWie WZOru  WniOSku  0  PE.ZyZnamie  nagrOdy  dla  dyreELor5w  samorzadowych  instytucji
kuEtury3 dla kt6rycfi organizatorem jest gmina Drawsko Pom®rskie oraz szczeg6Eoqvyck zasad
i trybu.przyzma-wania tej magrody P®cznejq

I

Na podstawie  art.  30  use.  1  i  alf.  33  use.  5  ustanay  z  dria  8  marca  1990r.  a  samorzapdzie
gmiflnym (Dz.  U.  z 2016r.  poz.  446, poz.  1579,  poz.  1948, z 2017 I.  poz.  730) oraz art.  10 ust.  8
ustalay z dria 3 marca 2000 I. a ivynagradzaniu os6b kierujqcycfi niekt6rymi pochniotami pravIlymi
(Dz. U. z 2015 I. poz. 2099; z 2016 I. poz.  1202 i poz. 2260), zarzqdza sis) co nastepuje:

§1.   1.  Nagrode  roczna  dla  dyrektor6w  samorzadolvych  instjrfucji  fulfury,  dla  kt6rych
organizatorem i est gmina Drawsko Pomorskie, zwanap dalej "nagroda roczna,,9 PrZyZnaje Burmistrz
Drawska Pomorskiego na urnotywowany luniosek, kt6rego wz6r stanowi zalacz]rik do riniejszego
zarzadzenia.

2.   Wriosek   a   przyznarie   flagrody   rocmej    sklada   pracoiunik   wlaSciwego   referafu
mer5rfOryCZnegO W Urzgdzie Miej skiffi w Drawsku Pomorskim vvykoriuj.acy fimkcje koutrolne Had
dzialalnoScia  OSrodka  Kultury  w  Drawsfu  Pomorskim  w  porozumieriu  z  Sekretarzem  Gminy
Drawsko  Pomorskie  w  termirie  3  miesi§cy  od  dria  zatwierdzenia  sprawozdaria  fmansowego
instjrfucj i ELlfury za rok oforotolvy.

§2   1.   Nagroda  roczna  mo2e   bye   przyznana  w  zaleznoSci   od  osiqgnigtych  ingmik6w
flflanSOlayCk lub stopnia realizacji irmych zadafi.

2. Dyrektor maze otrzyma6 nagrode rocznap za rok ot)rotolvy jezeli:
1 )  uzyskal dodatfli lvynik fmansolay,
2)   efekey\unie lvykonal zaplanowane zadania iflwestycyjne,
3)   efe]ct3nREie realizowal cele wyrikajqce ze stafufu inst]rfucji.

§3.  Nagroda  roczna  lvypiacana jest  w  terminie  do  kofica  lipca  rofu,  w  kt6ryfll  ZOStata
PrZyZnana.

§4. Nagroda roczna iaypiacana jest ze Srodk6w instjrfucji, w kt6rej zatruchiony jest dyrektor.

§5. Dyrektorowi rae przysfuguje roszczenie a przyznanie nagrody rocznej.

§6®   Traci   mac   Zarzqdzenie   Nr   208/2012   Burmistrza   Drawska   Pomorskiego   z   dflia
31  grudnia 2012  I.   w sprawie okreSlenia l^zoru irmiosku a przyznanie nagrody>  a kt6rym mowa
w  art.   10  ust.  2  ustavyy  z  dnia  3  marca  2000  I.  a  lvynagradzaniu  os6t)  kierujacycfi  niekt6rymi
podmiotami pralrm3rmi OraZ SZCZegdiOlvyCh ZaSad i trybu PrZyZnaWania nagrOdy rOCZnej.

§7. Wykonarie zarzadzenia powierza sis Sekretarzowi Gminy Drawsko Pomorskie.

§8. Zarzapdzerie wckodzi w Zycie z dniem podjgcia i ma zastosowarie po raz pierwszy do
nagr6d rocznych przyznawanych za rok 20 1 6.
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Wrioskodawca :

ZaI%cznik
do Zarzadzenia Nr 92/2017

Burmistrza Drawska Pomorskiego
z dnia 02 czerwca 2017It

lWFHOSEK a PRZYZNANE NAGRODY ROCZREJ
za rok..................

(miejsce i data)

Do Burmistrza Drawska Pomorskiego
"rir\

(dcIFle WniOSkOdow Cdr)

1. Imie (imiona) i nazwisko dyrektora
2. Inst)rfucja i stanowisko zajmowane przez dyrektora. _.

3. Data rozpoczecia pracy w podmiocie
4. Data obj?cia zajmowanego stanowiska
5. Wysoko56 przecietnego lngmagrodzenia miesigcznego na stanowisku dyrektora w rofu
poprzedzaj acym przyznanie nagrody rocznej
6. Proponowana lvysokof6 nagrody rocznej vlaZ Z uZaSadnieniem jej lvySOkOSci

7.    Ocena   w]mik6w   fmansolvych   i   stopnia   realizacji   imlyCh   Zadafi,   PrZy   uWZglednieniu
ffiakroekeEOriCZnyCh  WarHnk6w. w  zakresie  fuckcj3nSWania. i  rQZiroju  SekCji  OraZ  dZied5w,  w
kt6rych prowadzi dzialalnof6 podmiot prauny.  Ocena ta powirma dotyczi5 rode badanego i roku
poprzedzajqcego   rok   badany   i   zosta6   sporzadzona   w   oparciu   a   podstawowe   wskaZniki
ekonomiczne,  a w  szczeg61noSci:  zysk lub  stratg  netto,  'wskaZnik poziomu koszt6w,  rentouno56
obrotu   netto   z   urREglednieniem   warunk6w   stworzonych   dla   prawidiowego   funkcjonowania
pgdmiotu,.w tym ok-oljcanofci maj qeyck- lxpI]nv na-j egg inyrik flr]anS-a-ing- a nieZale?,ni a ed niegc!3 W®

szczeg61noSci postanowienia organu stanowiac'ego  samorzadr dotyczace lvyposaZenia w majatek
oraz lvysokoSci Gen i oplat za uslugi komunalne a charakterze utytecznofci publicznej :
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8. Opis lxplyvIl lvyPIaty nagrody rocznej na sytuacj§ flnanSOWa POdmiOfu

Zataczniki do whosku..
1.   Za5wiadczenie   g16lrmego   ksiegowego  jednostki   a   lvysokofci   przecigtnego   miesigcznego
was-agrpdzenja dyrektora w rokel POPrZedZaj a£]un PrZyananie- nagrOdy roCZn-ej..=.
2.   O5wiadczenie  g16linego  ksi§gowego.jednostki   a  zabezpieczeriu  Srodk6iv  fmansovych  w
budiecie na lvyplatg nagrody rocznej w proponowanej lvysokoSci.

(podpisy |mio skodawc6w)

S TANOTVISKO
Bur.apistrza Brawsha Pe.m8rSkiegO. a.PrZ]rZnaniu; nagr3dy reCZnej

I

1.   Przyznaj?   nagrode   rocznq   dyrektorowi   .....................    za   rok   ,.............   w   lvySOkO5ci

slounie
2. hTie przyznajS.nagrodyrocznej dyrektorov¥i...... ,............... zarok.............*

(data i podpis Burmistrza)
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