
BURMISTRZ
GMINY I MIASTA

Czerwronka-Leszczyny

Zarzqdzenie fi 114121
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia 17 marca 2021 t.

zarzqdzam, co nastqpuje :

s1

Do wykonywania obowiqzk6w wynikajqcych z ustawy z dnia 4 pa2dziemika 2018
roku o pracowniczych planach kapitalowych, zwanej dalej ,ustawq', wobec os6b
fizycznych, dla kt6rych podmiotem zatrudniajqcym jest ,,Gmina" i Miasto
Czenryionka-Leszczyny, zwana dalej Gminq, a kt6re ukoriczyty 18. rok 2ycia
i wykonujq prace na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo
o Swiadczenie uslug, do kt6rych zgodnie z a.1..750 Kodeksu cywilnego stosuje sie
pzepisy dotyczqce zlecenia - w poszczeg6lnych jednostkach organizacyjnych
Gminy- wyznaczam jednostki organizacyjne, w kt6rych zawarle zostaly takie
umowy oraz ich dyrektor6w.

s2

Dyrektozy jednostek organizacyjnych Gminy wyznaczajq pracownik6w tych
jednostek, zobowiqzanych do realizacji zadah i obowiqzk6w wynikajqcych
z ustawy wobec os6b zatrudnionych, o kt6rych mowa w $ 1, z zastzezeniem
postanowien S 3.

s3

1. Do realizacji zadafi wynikajqcych z ustawy wobec os6b fizycznych, dla kt6rych
podmiotem zatrudniajqcym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny w imieniu
kt6rej dziala Uzqd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, a kt6re ukoticzyly 18.
rok 2ycia i wykonujq prace na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia
albo innej umowy o Swiadczenie uslug, do kt6rych zgodnie z arl.750 Kodeksu
cywilnego stosuje siq przepisy dotyczqce zlecenia, wyznaczam w Urzqdzie Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny pracownik6w Urzqdu, kt6rzy jednoczeSnie sq
odpowiedzialni za wykonywanie tych zadai i obowiqzk6w wobec pracownik6w
Uzgdu, tj. odpowiednio pracownik6w V[dzialu Organizacyjnego oraz V1/ydzialu
Finansowo-Bud2etowego, z uwzglgdnieniem ust. 2.

w sprawie realizac.;li obowiqzk6w wynikajqcych z ustawy o pracowniczych planach
kapitalowych wobec os6b fizycznych, dla kt6rych podmiotem zatrudniajqcym jest
Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny, a kt6re ukoriczyly 18. rok zycia iwykonujq
pracg na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy
o Swiadczenie uslug, do kt6rych zgodnie z arl.750 Kodeksu cywilnego stosuje siq
przepisy dotyczqce zlecenia

Na podstawie art. 33 ust. 1, ust.2, ust.3 iust.5 oraz art.47 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samozqdzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713
z p62n. zm.), w zwiqzku z przepisami ustawy z dnia 4 pa2dziernika 2018 r.
o pracowniczych planach kapitalowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. po2.1342 z p62n.zm.)



2. Celem wykonywania zadah i obowiqzk6w okreSlonych w ust. '1 przez
pracownik6w Wydzialu Organizacyjnego otaz Finansowo-Budzetowego
odpowiednio: Naczelnicy Wydzial6w lub Biur albo pracownicy na samodzielnych
stanowiskach pracy Uzqdu sporzqdzajqcy umowy, o kt6rych mowa w $ 1,
zobowiqzani sq najp6zniej w kolejnym dniu roboczym po podpisaniu umowy do
przekazania jej oryginalu lub kopii wraz z oryginalem lub kopiq o6wiadczenia dla
cel6w podatkowych i ubezpieczenia ZUS - do V[dzialu Organizacyjnego oraz
V1rldzialu Finansowo-Bud2etowego.

s4

s5

Wykonanie Zazqdzenia powierzam Sekretarzowi Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny oraz Dyrektorom jednostek organizacyjnych Gminy.

s6

Zanqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.

st i Miasta
e.ze -Loszczyny

niszewski

Za realiza$q zadah i obowiqzk6w wynikajqcych z niniejszego Zazqdzenia
odpowiedzialno6d ponoszq odpowiednio dyrektozy jednostek organizacyjnych
Gminy oraz pracownicy Uzqdu wskazani w $ 3 Zazqdzenia.
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