
UCHWAŁA  Nr 3837 / 2017 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z  dnia 22 czerwca 2017 r. 

 

 

 

w sprawie: przyznania nagrody rocznej Panu Piotrowi Gruszczyńskiemu 

Dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego                            

w Poznaniu. 

 

 

 

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób 

kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 2099) oraz § 3 

pkt 1 Uchwały nr 593/2003 Zarządu Województwa Wielkopolskiego                        z dnia 

12 września 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody 

rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o 

przyznanie nagrody rocznej uchwala się, co następuje: 

 

 

§ 1 

 

1. Przyznaje się nagrodę roczną za 2016r. Panu Piotrowi Gruszczyńskiemu 

Dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Poznaniu, w wysokości 

jednokrotności jego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku 2016. 

 

2. Nagroda roczna, o której mowa w ust. 1, zostanie wypłacona ze środków 

własnych Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Poznaniu. 

 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Infrastruktury 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 

 

 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Z up. Marszałka Województwa 

Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 



UZASADNIENIE 

do uchwały Nr 3837 / 2017  Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 22 czerwca 2017r. 

 

 

 

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących 

niektórymi podmiotami prawnymi (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 2099), osobom kierującym 

jednostkami organizacyjnymi wymienionymi w jej art. 2 (w tym samorządowymi 

jednostkami organizacyjnymi posiadającymi osobowość prawną) może być przyznana 

nagroda roczna. 

Stosownie do art. 116 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu 

drogowym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 128 ze zm.) Zarząd Województwa sprawuje nadzór 

nad wojewódzkimi ośrodkami ruchu drogowego na obszarze województwa.  

Do przyznania nagrody, według zapisu art. 6 ust. 1 ustawy o wynagradzaniu osób 

kierujących niektórymi podmiotami prawnymi w zw. z § 3 pkt 1 Uchwały nr 593/2003 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym 

niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej, 

uprawniony jest właściwy organ, tj. w tym przypadku organ sprawujący nadzór. 

Zarząd Województwa Wielkopolskiego po zapoznaniu się z wnioskiem                          

i załączonymi dokumentami stwierdził, że WORD w Poznaniu w 2016 roku nie pogorszył 

wyników finansowych, efektywnie i na wysokim poziomie merytorycznym wykonywał 

zadania statutowe, terminowo regulował swoje zobowiązania oraz uzyskał zatwierdzenie 

sprawozdania finansowego, a Dyrektor WORD w Poznaniu pełnił swoją funkcję przez 

cały rok obrotowy, tak więc zostały spełnione przesłanki przyznania nagrody rocznej 

określone w § 4 ust. 1 i 3 Uchwały nr 593/2003 Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 12 września 2003r. 

 

Zgodnie z art. 10 ust. 7 ustawy z dnia 3 marca 2000r. o wynagradzaniu osób 

kierujących niektórymi podmiotami prawnymi wysokość nagrody rocznej przyznanej 

Dyrektorowi WORD w Poznaniu niniejszą uchwałą nie przekracza trzykrotności ich 

przeciętnego wynagrodzenia w roku poprzedzającym przyznanie nagrody. 

 

Wobec powyższego Zarząd Województwa Wielkopolskiego realizując ww. 

kompetencję podjął niniejszą uchwałę. 

 
Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 

 

  


