
ZARZĄDZENIE NR 182/2013

BURMISTRZA GMINY I MIASTA IZBICA KUJAWSKA 

z dnia 27 marca 2013 roku

w sprawie szczegółowych zasad i  trybu przyznawania nagrody rocznej  kierownikowi 

Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  w  Izbicy  Kujawskiej  oraz 

wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej.

Na podstawie art. 10 ust. 6 i 8 w związku z art. 2 pkt 10 oraz art. 1 pkt 16 ustawy z 

dnia 3 marca 2000 roku o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi 

(tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, Nr 254) 

zarządzam:

§1.  Zarządzenie określa:

1) szczegółowe  zasady  oraz  tryb  przyznawania  nagrody  rocznej  kierownikowi 

Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  w  Izbicy  Kujawskiej  dla 

którego Gmina i Miasto Izbica Kujawska jest organem założycielskim.

2) Wzór  wniosku  Rady  Społecznej  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki 

Zdrowotnej o przyznanie nagrody rocznej kierownikowi Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Izbicy Kujawskiej.

§2.  1.  Burmistrz  Gminy  i  Miasta  Izbica  Kujawska  może  przyznać  nagrodę  roczną 

kierownikowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Izbicy Kujawskiej 

jeżeli Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej:

1) poprawił  stopień  realizacji  zadań  wynikających  z  zakresu  działania  jednostki  ze 

szczególnym uwzględnieniem jakości i dostępności świadczeń;

2) planowo realizował zadania wyznaczone przez Radę Społeczną i organ prowadzący;

3) efektywnie  wdrażał  zmiany  organizacyjne  i  systemowe  służące  poprawie 

świadczonych usług;

4) zrealizował plan finansowy jednostki;

5) prawidłowo gospodarował środkami trwałymi;

6) osiągnął dodatni wynik finansowy;

7) uzyskał zatwierdzenie sprawozdania z wykonania planu finansowego.



2. Nagroda roczna może być przyznana kierownikowi, który pełnił swoją funkcję przez 

cały  rok  obrotowy  i  nie  naruszył  swoich  obowiązków  pracowniczych,  a  ponadto:  

z  kierownikiem nie rozwiązano stosunku pracy z jego winy albo nie odwołano go ze 

stanowiska  z  przyczyn  stanowiących  podstawę  do  rozwiązania  umowy  o  pracę  bez 

wypowiedzenia.

3. W przypadku zmiany formy organizacyjno-prawnej podmiotu, wypłata nagrody rocznej 

może nastąpić o ile kierownik zajmował swoje stanowisko zarówno przed jak i po zmianie 

formy organizacyjno-prawnej podmiotu.

4. Wysokość  nagrody ustala się  w granicach od 5% do 10%  sumy wynagrodzenia za 

pracę, otrzymanego w ciągu roku kalendarzowego za który przysługuje nagroda.

§3.  1.  Do złożenia  wniosku  o  przyznanie  nagrody rocznej  Kierownikowi  Samodzielnego 

Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  w  Izbicy  Kujawskiej  uprawniona  jest  Rada 

Społeczna.

2.  Wniosek  o  którym  mowa  w  ust.  1  składa  się  Burmistrzowi  Gminy  i  Miasta  Izbica 

Kujawska w terminie do dnia 30 kwietnia  następnego roku.

§4. Wzór wniosku o przyznanie nagrody rocznej Kierownikowi Samodzielnego Publicznego 

Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  w  Izbicy  Kujawskiej  stanowi  załącznik  do  niniejszego 

zarządzenia. 

§5. Zarządzenie wchodzi z życiem z dniem podjęcia.

BURMISTRZ 

Marek Śledziński



Załącznik do
Zarządzenia Nr 182/2013
Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska 
z dnia 27 marca 2013 roku

Wniosek

o przyznanie nagrody rocznej

Izbica Kujawska, dnia.....................

Nazwa i adres jednostki organizacyjnej

………………………………………….
Wnioskodawca

……………………………………

……………………………………
Adresat wniosku

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

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

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

4. Wysokość  wynagrodzenia za pracę,  otrzymanego w ciągu roku kalendarzowego za 

który  przysługuje  nagroda:  ………………………………………  słownie: 

…………………………………………………………………………………………

………………………....................................................................................................

5. Proponowana wysokość nagrody wraz z jej uzasadnieniem: ………………………….

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

6. Załącznik do wniosku:

1) sprawozdanie finansowe jednostki  organizacyjnej  za rok który przyznawana 

jest nagroda,

2) oświadczenie  o  terminowym  regulowaniu  przez  jednostkę  organizacyjną 

zobowiązań publicznoprawnych.


