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Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia ?.1..Ji.ę.~dziernika 2009r.

w sprawie wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej Dyrektorowi
Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowym Dworze
Mazowieckim oraz szczegółowych zasad i trybu jej przyznawania.

Na podstawie art. 26 ust. 1 oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku
o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2001 Nr 142 poz. 1592 z późno zm. ) w związku z art. 10 ust. 8
ustawy z dnia 3 marca 2000 roku o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami
prawnymi ( Dz. U. 2000 Nr 26 poz. 306 z późno zm.) Zarząd Powiatu Nowodworskiego uchwala,
co następuje:

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) dyrektorze - rozumie się przez to Dyrektora SZPZOZ w Nowym Dworze Mazowieckim,

2) zakładzie - rozumie się przez to Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki

Zdrowotnej w Nowym Dworze Mazowieckim,

3) zarządzie - rozumie się przez to Zarząd Powiatu Nowodworskiego,

4) roku obrotowym - rozumie się przez to rok obrotowy w rozumieniu przepisów ustawy z

dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. 2002 Nr 76 poz. 694 z późno zm.)

1. Nagrodę roczną dla Dyrektora Zakładu przyznaje Zarząd na umotywowany wniosek Rady

Społecznej, złożony w terminie trzech miesięcy od dnia zatwierdzenia sprawozdania

finansowego za dany rok obrotowy z zastrzeżeniem, że pozwala na to sytuacja finansowa

Zakładu.

2. Wysokość nagrody rocznej nie może przekroczyć trzykrotności przeciętnego wynagrodzenia

miesięcznego jakie otrzymywał Dyrektor w roku poprzedzającym przyznanie nagrody.

3. Zarząd może przyznać Dyrektorowi nagrodę roczną, jeżeli Zakład, w którym był on

zatrudniony, w roku obrotowym:

a) osiągnął dodatni wynik finansowy lub zmniejszył stratę,

b) należycie realizował zadania i cele statutowe,

c) efektywnie wdrożył przyjęte plany rozwoju lub działania zlecone przez Zarząd,

d) efektywnie realizował inne istotne ze względu na charakter działalności cele bądź

zadania.



i w tym okresie nie naruszył swoich obowiązków w sposób powodujący w szczególności

ukaranie Dyrektora za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, wymierzenie kary

dyscyplinarnej, rozwiązanie umowy o pracę bądź umowy cywilnoprawnej.

5. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. l stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
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3, Wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego dyrektora zakładu o~ieki zdrowotnej w roku
poprzedzającym okres objęty wnioskiem


