Zarządzenie Nr 119/2013
Burmistrza Karczewa
z dnia 31 grudnia 2013 roku
w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej
dla prezesów zarządów spółek prawa handlowego utworzonych przez Gminę
Karczew oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej
Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2013 r., poz. 594 ze zmianami) w zw. z art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r.
o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011r., nr 45, poz. 236) i w zw. z art. 10 ust. 8 ustawy
z dnia 3 marca 2000 roku o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami
prawnymi (Dz. U. z 2013r. poz. 254) zarządza się, co następuje:
§ 1. Określa się zasady i tryb przyznawania nagrody rocznej dla prezesów zarządów
spółek prawa handlowego utworzonych przez Gminę Karczew w brzmieniu stanowiącym
Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
§ 2. Określa się wzór wniosku o przyznanie nagrody rocznej w brzmieniu stanowiącym
załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 119/2013
Burmistrza Karczewa
z dnia 31 grudnia 2013r.

Zasady i tryb przyznawania nagrody rocznej dla prezesów zarządów spółek prawa
handlowego utworzonych przez Gminę Karczew
§ 1.Nagrodę roczną dla Prezesa Zarządu spółki prawa handlowego utworzonej przez
Gminę Karczew przyznaje Zgromadzenie Wspólników na zasadach określonych
w niniejszym załączniku.
§ 2. 1. Wniosek o przyznanie nagrody rocznej dla Prezesa Zarządu składa Rada
Nadzorcza spółki do Zgromadzenia Wspólników, po dokonaniu oceny działalności Zarządu
spółki za rok obrachunkowy.
2.Wniosek o przyznanie nagrody może być złożony w przypadku, gdy spółka osiągnęła
w roku obrachunkowym dodatni wynik finansowy lub zmniejszyła stratę.
3.Wniosek, o którym mowa w ust. 1 Rada Nadzorcza składa w terminie co
najmniej 3 dni przed terminem odbycia Zgromadzenia Wspólników.
§ 3. 1. Rada Nadzorcza badając zasadność złożenia wniosku o przyznanie nagrody
rocznej dokonuje oceny działalności spółki w danym roku obrachunkowym w oparciu o:
1) bilans spółki,
2) rachunek zysków i strat,
3) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych,
4) sprawozdanie z Zarządu z działalności,
5) wyniki własnych kontroli,
6) opinię biegłego rewidenta.
2. Dokonując oceny działalności spółki oraz zasadność sporządzenia wniosku o przyznanie
nagrody Rada Nadzorcza uwzględnia uwarunkowania ekonomiczne, w jakich działa spółka, a
w szczególności:
1) konkurencyjność na rynku,
2) jakość i terminowość świadczonych usług,
3) stopień realizacji zadań użyteczności publicznej.
3.Wysokość nagrody dla Prezesa Zarządu nie może przekraczać trzykrotności jego
przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w roku poprzedzającym przyznanie nagrody.

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 119/2013
Burmistrza Karczewa
z dnia 31 grudnia 2013r.

Karczew, dnia .....................
Rada Nadzorcza Spółki pod firmą
...........................................................................
(nazwa podmiotu prawnego i adres)

...........................................................................
(wnioskodawca)

Do
Zgromadzenia Wspólników Spółki
...................................................................
(adresat wniosku)

WNIOSEK
o przyznanie nagrody rocznej dla Prezesa Zarządu spółki utworzonej przez Gminę
Karczew
1. Imię (imiona) i nazwisko uprawnionego Prezesa Zarządu
......................................................................................................................................................
2. Data objęcia stanowiska
.......................................................................................................................................................
3. Wysokość przeciętnego wynagrodzenia uprawnionego za okres wnioskowanej nagrody
.......................................................................................................................................................
(w złotych i słownie)

4. Proponowana wysokość nagrody wraz z jej uzasadnieniem
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
5. Informacja o wpływie wypłaty ww. nagrody na sytuację finansową podmiotu prawnego
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

...................................................................
(podpis wnioskodawcy)

