UCHWAŁA NR 174/2016
ZARZĄDU POWIATU CHODZIESKIEGO
z dnia 6 czerwca 2016 r.
w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej Dyrektorowi
Szpitala Powiatowego im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży oraz wzoru wniosku o
przyznanie tej nagrody.
Na podstawie art. 10 ust. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących
niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2015 r., poz. 2099) Zarząd Powiatu Chodzieskiego
uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwała określa:
1) szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagrody rocznej Dyrektorowi Szpitala
Powiatowego im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży zwanemu w dalszej treści
"Dyrektorem",
2) wzór wniosku o przyznanie nagrody, o której mowa w pkt 1.
§ 2. 1. Zarząd Powiatu Chodzieskiego w zależności od osiągniętych wyników finansowych i
stopnia realizacji zadań może przyznać Dyrektorowi nagrodę roczną.
2. Nagroda roczna może być przyznana, jeżeli Szpital Powiatowy im. prof. Romana Drewsa
w Chodzieży, którym kieruje Dyrektor:
a) poprawił wyniki finansowe (wzrost zysku netto, zmniejszenie straty netto, zwiększenie
rentowności, obniżenie kosztów działalności, poprawa płynności finansowej),
b) terminowo regulował zobowiązania o charakterze publiczno - prawnym,
c) należycie realizował zadania statutowe,
d) prawidłowo gospodarował mieniem,
e) uzyskał zatwierdzenie sprawozdania finansowego.
3. Nagroda roczna może być przyznana dyrektorowi, ktory pełnił funkcję przez cały rok
obrotowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z
2013 r., poz.330 ze zm.) poprzedzający rok, w którym przyznaje się nagrodę roczną i w tym
okresie rażąco nie naruszył swoich obowiązków pracowniczych.
§ 3. 1. Nagrodę roczną, o której mowa w § 2 ust. 1 przyznaje się na wniosek Rady Społecznej
działającej przy Szpitalu Powiatowym im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży.
2. Wniosek o przyznanie nagrody rocznej Rada Społeczna składa w terminie 3 miesięcy od
dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego im. prof. Romana Drewsa
w Chodzieży za dany rok obrotowy poprzedzający rok, w którym wnioskuje się o przyznanie
nagrody rocznej.
3. Wzór wniosku o przyznanie nagrody rocznej stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
4. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o terminowym regulowaniu przez podmiot
zobowiązań publiczno-prawnych.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście.
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§ 5. Traci moc Uchwała Nr 76/158/2001 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 21 maja
2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej Dyrektorowi
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chodzieży.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Starosta Julian Hermaszczuk ...........................................
Wicestarosta Mirosław Juraszek ......................................

Członkowie:
Roman Golcz ....................................................................
Remigiusz Nowak .............................................................
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Załącznik do Uchwały Nr 174/2016
Zarządu Powiatu Chodzieskiego
z dnia 6 czerwca 2016 r.

Wniosek o przyznanie nagrody rocznej
……………………………….., dnia ……………………
(miejscowość)

(data)

…………………………………
(nazwa podmiotu i jego siedziba)

………………………………….
(organ uprawniony do wnioskowania
o przyznanie nagrody rocznej)

……………………………………………………………
(adresat wniosku)

1. Imię i nazwisko Dyrektora Szpitala Powiatowego im. prof. Romana Drewsa w
ChodzieŜy ……………………………………………………………………………
2. Pełniona funkcja (zajmowane stanowisko) wraz z zakresem pełnionych obowiązków
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
3. Data objęcia funkcji (stanowiska) w Szpitalu Powiatowym im. prof. Romana Drewsa
w ChodzieŜy ……………………………………………………………………………
4. Wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego uprawnionego w roku
poprzedzającym przyznanie nagrody …………………………………………………..
5. Proponowana wysokość nagrody rocznej wraz z uzasadnieniem jej wysokości
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
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6. Przesłanki przyznania nagrody rocznej wraz z uzasadnieniem
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
7. Opis wpływu wypłaty nagrody rocznej na sytuację finansową Szpitala Powiatowego
im. prof. Romana Drewsa w ChodzieŜy
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
8. Załączniki do wniosku
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

…………………………………….
(podpis wnioskodawcy)
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UZASADNIENIE
do Uchwały Nr ........................... Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia ......................................... w
sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej Dyrektorowi Szpitala
Powiatowego im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży.
Zgodnie z zapisami art. 10 ust. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób
kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2015 r., poz. 2099) zarządy powiatów w
drodze uchwały określają wzór wniosku oraz szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagrody
rocznej.
Zarząd Powiatu Chodzieskiego w roku 2001 Uchwałą Nr 76/158/2001 określił szczegółowe
zasady i tryb przyznawania nagrody rocznej dyrektorowi ZOZ w Chodzieży, jednakże w chwili
obecnej zapisy tejże uchwały należy dostosować do obowiązującego nazewnictwa ("Zespół Opieki
Zdrowotnej w Chodzieży" zastępuje się określeniem "Szpital Powiatowy im. prof. Romana Drewsa
w Chodzieży").
Podjęcie uchwały nie rodzi skutków finansowych dla budżetu powiatu w roku 2016.
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