
Zarządzenie Nr 243/2021 
Wójta Gminy Baćkowice 
z dnia 26 maja 2021 roku

w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dla kierownika 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Baćkowicach

Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. 
U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.), art. 10 ustawy z dnia 3 marca 2000r. 
o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U z 2019r. poz. 
2136) zarządzam, co następuje:

§ 1
1. Nagroda roczna może być przyznana uprawnionemu kierownikowi Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Baćkowicach (SPZOZ w Baćkowicach), który 
pełnił funkcję przez co najmniej 6 miesięcy w roku obrotowym poprzedzającym rok 
przyznania nagrody i w tym okresie nie naruszył swoich obowiązków pracowniczych 
w sposób powodujący wymierzenie mu kary z tytułu odpowiedzialności porządkowej 
pracowników, kary za naruszenie dyscyplin) finansów publicznych lub kary dyscyplinarnej, 
z którym nie nastąpiło rozwiązanie umowy o pracę z jego winy lub rozwiązanie umowy o 
zarządzanie albo odwołanie go z funkcji lub ze stanowiska z przyczyn stanowiących 
podstawę do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

2. Nagroda nie może być przyznana, jeżeli uprawniony nie wykonywał swoich obowiązków 
dłużej niż 2 miesiące w roku kalendarzowym, bez względu na przyczynę niewykonywania 
obowiązków. Do okresu tego nie wlicza się urlopu wypoczynkowego.

§2
Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Baćkowicach może
otrzymać nagrodę roczną jeśli podmiot w szczególności:

1) efektywnie realizował zadania i cele statutowe,
2) planowo realizował zadania, inne niż określone w pkt 1, nałożone na podmiot w danym 

roku obrotowym,
3) terminowo regulował zobowiązania o charakterze publiczno-prawnym,
4) uzyskał zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok kalendarzowy i złożył w 

terminie określonym w odrębnych przepisach prawidłowo sporządzone sprawozdanie 
finansowe za rok za który przyznawana jest nagroda.

§3
1. Nagrodę roczną przyznaje Wójt Gminy Baćkowice na wniosek Rady Społecznej.
2. Wzór wniosku o przyznanie nagrody rocznej stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

§4
Wykonanie zarządzenia powierzam pracownikowi ds. komunalnych i pracownikowi ds. 
organizacyjnych.

§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od dnia 1 stycznia 202Ir.



'

Załącznik nr 1 do 
Zarządzenia Nr 243/2021 
Wójta Gminy Baćkowice 
z dnia 26 maja 2021 roku

WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY ROCZNEJ

dnia
(miejscowość) (data)

(oznaczenie wnioskodawcy)

(adresat wniosku)

Imię i nazwisko:

Zajmowane stanowisko:

Data powierzenia zajmowanego stanowiska: 

Proponowana wysokość nagrody rocznej: 

Przesłanki przyznania nagrody rocznej:

Wpływ wypłaty nagrody rocznej na sytuację finansową zakładu:

Załącznik do wniosku: sprawozdanie finansowe za rok ubiegły.

Podpisy wnioskodawców:


