ZARZĄDZENIE NR VIII/208/2020
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE
z dnia 8 października 2020 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w Urzędzie Miasta
Orzesze.
Na podstawie art. 31 i art 33 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U
z 2020 r. poz.713 ze zm.), art.7 ust 4 w związku z ust.3 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o Pracowiczych
Planach Kapitałowych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1342 z późn. zm)
zarządzam, co następuje:
§ 1. 1. Powołuje się Zespół do spraw wdrożenia Pracownicych Planów Kapitałowych w Urzędzie Miasta
Orzesze, zwany dalej zespołem, składający się z pracowników Urzędu Miasta Orzesze:
a) Jolanty Szubert
b) Aleksandry Blacha
c) Joanny Maroszek
d) Aliny Mika
e) Moniki Nowak
f) Danuty Nóżka
§ 2. 1. Obsługę administracyjno - organizacyjną prac Zespołu zapewnia Urząd Miasta Orzesze.
2. W pracach zespołu, o którym mowa w § 1 mogą uczestniczyć, w charakterze ekspertów, osoby
niezatrudnione w Urzędzie Miasta Orzesze oraz inni pracownicy.
§ 3. Do zadań zespołu, o którym mowa w § 1, należy współpraca z Burmistrzem Miasta Orzesze w zakresie
wdrożenia pracowniczych planów kapitałowych, a w szczególności:
1)ocena proponowanych przez instytucje finansowe warunków zarządzania środkami gromadzonymi
w pracowniczych planach kapitałowych, ich efektywność w zarządzaniu aktywami oraz posiadanego przez
nie doświadczenia w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub funduszami emerytalnymi, analiza
dostosowania narzędzi informatycznych niezbednych do obsługi rozliczeń Urzędu z instytucją finansową;
2)udział w negocjacjach warunków umów z instytucjami finansowymi oferującymi zarządzanie pracowniczymi
planami kapitałowymi w celu uzyskania oferty zapewniającej najkorzystniejsze warunki;
3)wybór - w porozumieniu z Burmistrzem Miasta - instytucji finansowej;
§ 4. Praca zespołu zakończy się protokołem końcowym z wyników prac, przedłożonym Burmistrzowi Miasta
do dnia 30.11.2020 r.
§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Zespołowi.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Orzesze
inż. Mirosław Blaski

Id: C35B6EE0-4A0F-4351-8B89-5E0FF33BE4F5. Przyjęty

Strona 1

