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ZARZADZENIE Nr 54/21
Burm istrza Gm iny i Miasta Czerwion ka-Leszczyny

z dnia 4lutego 2021 roku

w sprawie powolania Zespolu do spraw wyboru lnstytucji Finansowej
prowadzqcej Pracownicze Plany Kapitalowe w Urzgdzie Gminy i Miasta

Czerwionka-Leszczyny

Na podstawie art. 33 ust. 1, ust.3 iust. 5 ustawy z dnia I marca 1990 roku
o samozqdzie gminnym (t. j. Dz. U.2020 t. poz.713 zp62n. zm.)

za?zqdzan, co nastqp uje :

1. Powotujq Zesp6l do spraw
Pracownicze Plany Kapitalowe
Leszczyny, w skladzie:
1) Dom2olJustyna

2) Gorzawska-Kazimiera

CZT.ONKOWIE:
Pzedstawiciele Pracownik6w
1) Bielas Anna
2) Slowik Marcin
Pozostali Czlonkowie:
1) Adamczyk Dobroslawa
2) DaraGra2yna
3) Kopacz Ewa
4) Szostok Mariola
5) Piotrowicz Pawel
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wyboru lnstytucji Finansowej
w Urzgdzie Gminy i Miasta

prowadzqcej
Czerwionka-

- Sekretarz Gminy i Miasta- Pzewodniczqca
Zespolu

- naczelnik Wydzialu Organizacyjnego-
Zastqpca Pzewodniczqcej Zespotu

- podinspektor
- inspektor

- inspektor- Sekretaz Zespolu
- inspektor
- inspektor
- inspektor
- radca prawny- wykonywanie czynno5ci
w zakresie obejmujqcym Swiadczenie
pomocy prawnej w rozumieniu art. 6 ust.1
ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach
prawnych (t.j. Dz. U. 22020 r. poz.75
zp62n. zm.)

2. W przypadku nieobecno6ci Pzewodniczqcej Zespotu jej obowiqzki wykonuje
ZastQpca Pzewodniczqcej Zespotu, a w pzypadku nieobecno6ci Sekretaza
Zespolu- Czlonek- Mariola Szostok.
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Do zadafi Zespolu nale2y w szczeg6lnoSci:
1) ocena proponowanych przez instytucje finansowe warunk6w zarzqdzania

Srodkami gromadzonymi w PPK,
2) ocena efektywno6ci w zazqdzaniu aktywami oraz posiadanego pzez nie

doSwiadczenia w zazqdzaniu funduszami inwestycyjnymi lub funduszami
emerytalnymi,

3) pzeprowadzanie negocjacji z wybranymi instytucjami finansowymi, w celu
uzyskania najlepszych ofert (warunk6w),



4) ocena ofert instytucji finansowych pod kqtem uzyskania dla pracownik6w
Urzqdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny warunk6w korzystniejszych ni2
oferowane powszechnie,

5) pzedstawienie Burmistzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
rekomendacji instytucji finansowej do zawarcia umowy o zarzqdzanie ppK.
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Zobowiqzujq Zespol do dochowania nale2ytej starannoSci kierujqc sie
w szczeg6lno6ci kfieriami okreSlonymi w ustawie o pracowniczych planach
kapitalowych oraz najlepiej rozumianym interesie os6b zatrudnionych w Uzqdzie
Gminy i Miasta Czenivionka-Leszczyny.
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VvYkonanie Zarzqdzenia powieza siq Pzewodniczqcej Zespotu oraz jej czlonkom.
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Zazqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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