ZARZĄDZENIE NR 7/11
BURMISTRZA MSZCZONOWA
z dnia 7 lutego 2011 r.
w sprawie : szczegółowych zasad , trybu oraz ustalenia wzoru wniosku dotyczących przyznania nagrody
rocznej dla Prezesa " Geotermii Mazowieckiej " SA we Mszczonowie.
Na podstawie art.10 ust. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi
podmiotami prawnymi Dz. U. 2000 r. Nr 26, poz. 306 zarządzam :
§ 1. Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 ustawy przyznanie nagrody rocznej dla Prezesa Zarządu uzależnione jest od
:
1)uzyskania przez Spółkę dodatnich wyników finansowych
2)zrealizowania przez Spółkę założonego planu techniczno – ekonomicznego oraz innych zadań przewidzianych
do wykonania przez Spółkę,
3)terminowego regulowania zobowiązań o charakterze publicznoprawnym, zatwierdzenie sprawozdania
finansowego i uzyskanie przez Prezesa Spółki absolutorium.
§ 2. Oceny osiągniętych wyników dokonuje Rada Nadzorcza " Geotermii Mazowieckiej " SA zgodnie
z uprawnieniami określonymi w art. 382 Kodeksu Spółek Handlowych, uwzględniając w ocenie wymogi określone
w art. 10 ust. 4 i ust. 5 powołanej ustawy.
§ 3. Nagroda roczna może być przyznana osobie , która pełniła funkcję Prezesa Zarządu przez cały rok
obrotowy i w okresie tym nie naruszyła swoich obowiązków, nie rozwiązano z nią umowy o pracę z jej winy, albo
nie została odwołana ze stanowiska z przyczyn stanowiących podstawę do rozwiązania umowy o pracę bez
wypowiedzenia.
§ 4. 1/ Nagrodę roczną dla prezesa " Geotermii Mazowieckiej " SA przyznaje roczne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy na wniosek Rady Nadzorczej sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego
zarządzenia. 2/ Uzasadnienie wniosku sporządza Rada Nadzorcza według zasad określonych w ustawie. 3/
Wysokość nagrody nie może przekraczać trzykrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia Prezesa Zarządu
w roku poprzedzającym przyznanie nagrody.
§ 5. Do wniosku o przyznanie nagrody rocznej Rada Nadzorcza załącza pisemne stwierdzenie o regulowaniu
przez Spółkę zobowiązań publicznoprawnych.
§ 6. Traci moc zarządzenie Nr 32/10 Burmistrza Mszczonowa z dnia 24 czerwca 2010r w sprawie ustalenia
zasad, trybu oraz wzoru wniosku dotyczące przyznania nagrody rocznej dla Prezesa "Geotermii Mazowieckiej" we
Mszczonowie.
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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mgr inż. Józef Grzegorz Kurek
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