Zarządzenie nr Or.I.0050.60.2015
Burmistrza Gogolina
z dnia 29 kwietnia 2016 r.
w sprawie zmiany wynagradzania dyrektorów samorządowych instytucji kultury, wpisanych do
Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Gogolin.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 5 i art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016poz.446 ), art.31, 31 b ust.3 i4 i 31c ustawy z dnia 25
października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( tekst jednolity Dz. U. z
2012r., poz. 406, 2014 poz.4423, 2015 poz.337i poz.1505 ) w związku z art. 6 ust. 1, art. 8 pkt 2
ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi
(Dz.U. z 2013 r., poz. 254 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z
dnia 3 października 2012 r. w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 1798) zarządzam co następuje:
§1 Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Gogolina nr Or.I.0050.83.2015 z dnia 26 czerwca 2015 r.
otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§2 Wykonanie zarządzenia powierza się z-cy Burmistrza Gogolina oraz Naczelnikowi Wydziału Spraw
Administracyjnych, Zdrowia i Polityki Społecznej.
§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do zarządzenia nr OrI.0050. 60 .2016 Burmistrza Gogolina
z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dyrektorów
samorządowych instytucji kultury, wpisanych do Rejestru Instytucji Kultury
prowadzonego przez Gminę Gogolin

Wniosek o przyznanie nagrody rocznej za rok ………………………..

1.
2.
3.
4.

5.
6.

Nazwisko i imię dyrektora instytucji kultury ……………………………………………………………………………………………………
Nazwa instytucji ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Data objęcia funkcji w instytucji kultury ………………………………………………………………………………………………………….
Maksymalna kwota nagrody ( dwukrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia dyrektora instytucji kultury
za wnioskowany okres)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Proponowana wysokość nagrody rocznej ………………………………………………………………………………………………………..
Ocena pracy dyrektora wraz z uzasadnieniem przyznania nagrody:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………
data i podpis

Załączniki do wniosku:
1. Kopia Zarządzenia Burmistrza Gogolina o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego za rok , za który
przyznawana jest nagroda.
2. Kopia sprawozdania finansowego instytucji kultury za rok, za który przyznawana jest nagroda roczna.
3. Oświadczenie głównego księgowego instytucji kultury o wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
dyrektora za rok, za który przyznawana jest nagroda.
4. Oświadczenie głównego księgowego instytucji kultury o zabezpieczeniu środków w budżecie instytucji na wypłatę
nagrody rocznej w proponowanej wysokości.

Decyzja Burmistrza Gogolina o przyznaniu nagrody rocznej:

Przyznaję/ nie przyznaję nagrodę roczną w wysokości: ……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
Data i podpis

