
Uchwała nr 3.VI.2018 

Zarządu Powiatu Kępińskiego  

Z dnia 29 listopada 2018r. 

w sprawie przyznania nagrody jubileuszowej Dyrektorowi Powiatowej Biblioteki Publicznej  

w Kępnie oraz sposobu określenia jej ustalenia, obliczenia i wypłaty. 

Na podstawie art.2 pkt 1 w związku z art. 1 pkt 3 i art. 5 ust 2 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o 

wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi( Dz.U. z 2018r.poz.1252) oraz § 2 

ust 2 pkt 1 lit c i § 3 ust.1 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2003 r. w 

sprawie szczegółowego wykazu świadczeń dodatkowych, które mogą być przyznane osobom 

kierującym niektórymi podmiotami prawnymi, oraz trybu ich przyznawania ( Dz. U. Nr 14 poz.139), · 

art. 31 b ust.4-6 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 

kulturalnej( Dz. U. z 2018r. poz.1983) w związku z art. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o 

bibliotekach (Dz.U. z 2018r. poz. 574), uchwala się, co następuje: 

§ 1 

1. Przyznać Dyrektorowi Powiatowej Biblioteki Publicznej – Wiesławowi Walasowi z dniem 5 

grudnia 2018r. nagrodę jubileuszową, należną z tytułu przepracowania 30 lat, w wysokości 

150 % wynagrodzenia miesięcznego. 

2. Do ustalenia prawa i sposobu obliczania nagrody jubileuszowej Dyrektorowi Powiatowej 

Biblioteki Publicznej w Kępnie stosuje się przepisy art. 31 b ust.4-6 ustawy z dnia 25 

października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej( Dz. U. z 2018r. 

poz.1983) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 

października 2015r. w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury.(Dz.U z 2015r. 

poz.1798 ze zm.) 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Kępińskiemu. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Zarządu Powiatu – Robert Kieruzal  /-/ 

Członek Zarządu-Alicja Śniegocka    /-/ 

Członek Zarządu – Renata Ciemny     /-/ 

 

Członek Zarządu- Krystyna Możdżanowska   /-/ 

Członek Zarządu –Marek Potarzycki    /-/ 

 

 



Uzasadnienie 

Do uchwały nr 3.VI.2018 

Zarządu Powiatu Kępińskiego 

z dnia 29 listopada 2018r. 

w sprawie przyznania nagrody jubileuszowej Dyrektorowi Powiatowej Biblioteki Publicznej w 

Kępnie oraz sposobu określenia jej ustalenia, obliczenia i wypłaty. 

Dyrektor biblioteki samorządowej podlega przepisom ustawy z dnia 3 marca 2000 r. 

 o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi( Dz.U. z 2018r.poz. 1252) . W 

dniu 5 grudnia 2018r. upływa Panu Wiesławowi Walasowi okres 30 lat pracy, co zgodnie z 

powołanymi na wstępie uchwały przepisami prawa skutkuje jego uprawnieniem do nagrody 

jubileuszowej w wysokości 150% wynagrodzenia miesięcznego. 

 Jako, że przepisy cytowanego rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów nie określają zasad 

nabywania uprawnień, sposobu obliczania i wypłacania tego świadczenia, Zarząd Powiatu 

Kępińskiego określił w § 1 ust. 2 niniejszej uchwały obowiązek stosowania wobec dyrektora Biblioteki 

przepisów odnoszących się do pozostałych( nie zarządzających) pracowników instytucji kultury. 

 Wykonanie uchwały, w tym dokonanie obliczeń kwoty nagrody oraz zarządzenie jej wypłaty 

przez Bibliotekę powierzono Staroście Kępińskiemu. 

 Mając na uwadze powyżej wskazane okoliczności prawne i faktyczne podjęcie niniejszej 

uchwały znajduje uzasadnienie. 

 

 

 

 

         STAROSTA KĘPIŃSKI 

                     /-/ ROBERT KIERUZAL 


