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REGULAJ\1 I 

Załączn ik do Zar1ąd7cn ia 
Nr 16/11 
Wójta Gminy KLmies) 
, dnia 25 maja 2011 roh.u 

PRZYZ AWANIA NAGRODY ROCZNEJ DYREKTOROM I STYTUCJI KULTURY 

§1. Regulamin określa s1c.1,cgólowc 1asady i lr)b prL) Ln,l\\a nia nagrody roc7nej dyrektorowi 
instytucji kultury, ~i - Gminnej Biblioteh.i Public1nej " Ko\\ ie<,ach. dla której organi1atorcm jest 
Gmina Ko" ies). 

§2.1. Nagrodę rocL.ną pr1y1na_jc Wójt U miny Ko\\ ies) na" niosek Sekretarza Gminy. 
2. Nagroda roczna jest ,, ) pl acana ze środ h.ó" instytucji kultury. 
3. Nagrod~ wypłaca się najróżniej w terminie miesiąca od dat) Lat" ierdzenia spra\\OL.dania 
finansowego 7a poprzedni roh. bud.tetowy. 

§3.1 . Wójt Gminy Ko,, iesy decyduje o przy71,aniu d)rch.toro" i nagrod) roc111ej biorąc pod U\\agę 
caloh.sztalt d7ialalności h.icro\,anc_j pr1cz niego instytucji h.ultur) . 
2. Podstawą przyznania nagrody rocL.nej jest wnioseh. o prt) znanie nagrod) sporLądzony prLez 
SekretarL.a Gminy. 
3. Wzór \\lliosku o przy711a11ic nagrocl) rocznej stano,.,,i Lahtcinih. nr I do niniejszego Regulaminu. 

§4.1 . D) rch.tor instytucji h.ultur) może otrzymać nagrodę roc,ną, je.i.cli: 
I) zrcali10\,al 1adania i ecie uj-;te" planie dLialalności na dan) rok 
2) terminowo reguło" al Lobov, iązan ia o charah.tcrze pub I ic1no-pra" ny 111: 

3) gospodarował środh.am i dotacji w sposób ce lo" y, os.1u~tlt1) i 1godn) L pni\\ cm. 
2. Nagrod-; roczną przyznaje si-; w szcLególnośc i ,a: 
I) prawidłową realiLację L.ada11 statuto,\ych przc1 inst) wcję h.ultury; 
2) jakość Ś\\ iadczonej pracy ora7 podejmowanie dodath.o,\ych 1adat"1. ,, s1c.1ególności zv. ią.1anych z 
po zysk i wa n iem poza bucl.1cto""' ych środ kó\\ li na n so" ych: 
3) zaangai:owanie \\ realizację obo\\ iąLh.Ó\\ praco\\ nici) eh: 
4) uLysh.anic .1,atwicrd1enia sprawo7dania linanso,\cgo. 

§5. Nagroda rocLna nie 11102:e przekroczyć trt) h.rotnego pr1ccię111cgo wynagrodL.cnia miesięc1nego 
jah.ie upra" niony osiągnął '" roh.u poprLcd1ającym przy znanie nagrody. 

§6.1. Nagroda roczna moi'e być przyznana upra" nioncmu, ""tÓr) 1ajmo\\al stanm, isko dyrektora 
przc7 ca ły roh. h.alcndar1owy 1astrzc:i'cnicm ust.2. 
2. Dyrch.tor, 1-tóry nic przepracował całego roh.u kalendarto\\ cg.o. nab)" a prawo <lo nagrody roc7ncj 
" '"') soh.ości proporcjonalnej <lo oh.resu pr,cpraco\\ anego pod "arunkiem. ze oh.res ten wynosi co 
najmniej 6 miesięcy . 

§7.PoLa nagrodą roczną. d) rcktoro" i instytucji kultury nic pr,yslugują inne nagrod) z Lah.ladm\cgo 
fundus,u nagród. 
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(wzór) 

Za ląc71l i k do Regulaminu 
przy711cl\vania nagrody rocL.11cj dyrektorom 
inst) lucji kultury 

Wójt Gminy Kowiesy 

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

I . lmi <r i na7wisko upnrn ni onego ..... . .. . . . .................... ... . .................. . .. 

2. Zaj,mmanc stano",isko :. luibo\<\e . .. .. . .. . ................. . ... ... ... ... . ........ . .. . 

3. Data rozpoczęc i a pracy \,\ podmiocie ...... .. . ..... . ... . ........... .. . .. ......... . .. . 

4. Data powicr7cnia stano,\ iska ................ .. . ...... . ......... . . . . . . . .. ..... . .. ..... . 

5. Wysokość ,, ) nagrod/en ia upra"" n ioncgo 7a \\ n io~ko,, an;, okres .. ........... . 

6. Proponowana wysokość nagrody rocL.11ej ............. ... . ... ....... . .. .. . .... . . . . ... . 

7. Ocena pracy uprawnionego i przesłanki przyznani a nagrody wra7 z uzasadnieniem : 

( podpis " nioskmk1\, cy) 
Akceptuję/ nie akceptuję : 
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Karta zapoLnania się z Zarządzeniem Nr 16/l l Wójta C1111iny Kowiesy 7 dnia 25 maja 2011 
roku "' sprawie wprowad7cnia regulaminu przyz.nm,ania nagrody rocznej dyrektorom 
instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gm ina Kowiesy. 

Lp. lmię i nazwisko Dala Stanowisko Podpis 
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