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UCHWAŁA NR 3594/2021 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 20 maja 2021 r. 

w sprawie przyznania nagrody rocznej za 2020 rok dyrektorowi Muzeum w Lewkowie – Zespołu 

Pałacowo-Parkowego 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2020 r., 

poz. 1668 ze zm.) w związku z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących 

niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. z 2019 r., poz. 2136) oraz na podstawie 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 Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Przyznaje się nagrodę roczną za 2020 rok dyrektorowi Muzeum w Lewkowie – Zespołu Pałacowo-

Parkowego w wysokości 0,5-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia dyrektora w 2020 r. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 
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Uzasadnienie do uchwały Nr 3594/2021 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 20 maja 2021 r. 

Stosownie do § 4 ust. 2 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, osobie kierującej 

instytucją kultury, dla której organizatorem jest samorząd Województwa Wielkopolskiego, można przyznać 

nagrodę roczną. Nagroda może być przyznana, jeżeli podmiot, którym ta osoba kieruje, efektywnie 

gospodarował mieniem instytucji oraz środkami finansowymi otrzymanymi od organizatora, prowadził 

gospodarkę finansową zgodnie z planem działalności zatwierdzonym przez organizatora, terminowo 

realizował zobowiązania, realizował zadania i cele statutowe na wysokim poziomie merytorycznym, 

ze szczególnym uwzględnieniem poziomu merytorycznego działalności kulturalnej oraz uzyskał 

zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy. 

Na podstawie postanowień wyżej przywołanej uchwały Dyrektor Departamentu Kultury wystąpił 

o przyznanie nagrody rocznej za 2020 rok dyrektorowi Muzeum w Lewkowie – Zespołu Pałacowo-

Parkowego wraz z propozycją wysokości tej nagrody. 

Stosunek pracy dyrektora Muzeum w Lewkowie – Zespołu Pałacowo-Parkowego, powołanego na to 

stanowisko z dniem 1 czerwca 2018 r. na czas określony, ulegnie zakończeniu 1 czerwca 2021 r. 

Ze względu na fakt, że dyrektor zakończy pracę na swym stanowisku przed ostatecznym terminem 

zatwierdzenia sprawozdań finansowych instytucji kultury za rok 2020, wskazanym w art. 53 ust. 1 ustawy 

z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, przyśpieszono pracę nad przygotowaniem sprawozdania 

finansowego tej jednostki i oceną jej działalności finansowo-merytorycznej w roku 2020. 

Uchwałą nr 3593/2021 z dnia 20 maja 2021 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego zatwierdził 

sprawozdanie finansowe Muzeum w Lewkowie – Zespołu Pałacowo-Parkowego. Departament Kultury 

dokonał natomiast analizy w zakresie wykonania przez Muzeum zadań usługowo-finansowych za 2020 rok, 

w porównaniu do 2019 roku, oraz realizacji zadań merytorycznych. Po dokonaniu oceny wyników 

finansowych oraz zrealizowanych zadań zaproponowano przyznanie nagrody w wysokości 0,5-krotności 

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia dyrektora w 2020 r. Przyznanie nagrody rocznej nie wpłynie 

na pogorszenie sytuacji ekonomicznej instytucji. 

W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione. 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

  


