
ZARZĄDZENIE NR SG.0050.217.2016 
BURMISTRZA ZDZIESZOWIC

z dnia 10 maja 2016 r.

w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej prezesowi zarządu spółki komunalnej 
z udziałem Gminy Zdzieszowice oraz wniosku o przyznanie nagrody rocznej

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446) 
oraz art. 10 ust. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami 
prawnymi (Dz.U. z 2015 r. poz. 2099) zarządzam, co następuje:

§1 .1) Zarządzenie określa szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagrody rocznej Prezesowi Zarządu Spółki 
"Wodociągi i Kanalizacja" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 100% udziałem Gminy Zdzieszowice;

2) wzór wniosku o przyznanie nagrody rocznej prezesowi zarządu, o którym mowa w pkt.l, stanowiący załącznik 
do niniejszego zarządzenia.
§2.1.  Nagroda roczna ma charakter uznaniowy.

2. Nagroda roczna może być przyznana, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

1) zatwierdzone zostało sprawozdanie finansowe, za rok obrotowy, za który ma być przyznana nagroda;

2) spółka terminowo regulowała swoje zobowiązania o charakterze publicznoprawnym;
3) osoba, której ma być przyznana nagroda uzyskała absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku, za 

który ma być przyznana;

4) osoba, której ma być przyznana nagroda, pełniła funkcję przez cały rok obrotowy i w tym okresie nie naruszyła 
swoich obowiązków, nie rozwiązano z nią umowy o pracę z jej winy albo nie odwołano z funkcji z przyczyny 
stanowiącej podstawę do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.
3. Organ przyznający nagrodę bierze pod uwagę, poza przesłankami wymienionymi w ust. 2, w szczególności:

1) kondycję finansową spółki ocenianą na podstawie podstawowych wskaźników ekonomicznych (zysk lub strata 
netto, wskaźnik poziomu kosztów, rentowność obrotu netto) w porównaniu do roku poprzedniego z 
uwzględnieniem warunków funkcjonowania spółki, w tym okoliczności mających wpływ na wynik finansowy, 
a niezależnych od spółki;

2) poziom inwestycji oraz aktywność w pozyskiwaniu środków finansowych z dostępnych źródeł,
3) ocenę jakości usług świadczonych prze spółkę.

§3. Nagrodę roczną Prezesowi Zarządu Spółki "Wodociągi i Kanalizacja" Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością przyznaje Zgromadzenie Wspólników na wniosek Rady Nadzorczej Spółki.

§ 4. 1. Wniosek o przyznanie nagrody rocznej powinien zawierać:
1) datę wniosku;

2) nazwę i siedzibę spółki;
3) wskazanie organu wnioskującego,

4) oznaczenie adresata wniosku;
5) imię i nazwisko uprawnionego;

6) stanowisko, zajmowane przez uprawnionego w okresie, za który ma być przyznana nagroda,
7) data objęcia stanowiska,

8) wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w roku poprzedzającym przyznanie nagrody ( bez 
nagrody rocznej za poprzedni okres);

9) informację o terminowym regulowaniu zobowiązań publicznoprawnych przez spółkę;
10) proponowaną wysokość nagrody wraz z uzasadnieniem;
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11) przesłanki przyznania nagrody wraz z uzasadnieniem z uwzględnieniem treści § 2 ust. 2 i 3;

12) wskazanie, czy wypłata nagrody może wpłynąć w istotny sposób na sytuację finansową spółki,

13) podpisy członków Rady Nadzorczej Spółki.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 należy dołączyć uchwałę Rady Nadzorczej w sprawie wniosku o 
przyznanie uprawnionemu nagrody.

3. Wniosek o przyznanie nagrody składa się w terminie do końca trzeciego kwartału roku następującego po 
roku, za który nagroda ma być przyznana, nie wcześniej jednak niż po odbyciu zwyczajnego zgromadzenia 
wspólników w roku następującym po roku obrotowym, za który nagroda ma być przyznana.

§ 5. W przypadku stwierdzenia braków w zakresie wniosku, o którym mowa w § 5, organ właściwy do 
przyznania nagrody zwraca wniosek, wskazując zakres niezbędnych uzupełnień i termin do ich dokonania.

§ 6. O przyznaniu nagrody właściwy organ powiadamia uprawnionego w terminie 14 dni od podjęcia decyzji.
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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