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UCHWAŁA NR .

ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO

12 pazdziernika 2011r.
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Na podstawie art. 10 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 3 marca 2000r o wynagradzaniu osób
kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. z 2000r Nr 26 poz. 306 ze zm.), § 2 ust.
1 Uchwały Nr 267/2009 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 21 października 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 oraz na pod5lJwie Uchwały Nr 14/2011 Rady
Społecznej SZPZOZ w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 20 września 2011r w sprawie
wyrażenia opinii dotyczącej przyznania Dyrektorowi SZPZOZnagrody rocznej za rok 2010,

Przyznaje się nagrodę roczną za rok 2010 Dyrektorowi Samodzielnego Zespołu Publicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowym Dworze Mazowieckim w wysokości
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3. Wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego dyrektora zakładu opieki zdrowotnej w

roku poprzedzającym okres objęty wnioskiem

4. Przesłanki przyznania nagrody rocznej oraz proponowana wysokość nagrody rocznej z

uzasadnieniem
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5. Opis wpływu wypłaty rocznej na sytuację finansową zakładu opieki zdrowotnej/1;. f
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