
Zarządzenie Nr 71/2020 

Wójta Gminy Lichnowy 

z dnia 30 września 2020 r.  

 

 w sprawie powołania zespołu zadaniowego do wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych  

w Urzędzie Gminy Lichnowy 

 

 Na podstawie art. 31 i art.33 ust.1, ust.3 i ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz.713) oraz art.7  i art.137 ustawy z dnia 4 października 

2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych ( Dz.U. z 2018 r., poz.2215) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. 

Powołuje się zespół zadaniowy do wdrożenia pracowniczych planów kapitałowych w Urzędzie Gminy 

Lichnowy w składzie: 

1) Anna Kunkel – Sekretarz Gminy Lichnowy, 

2) Genowefa Kremp – inspektor ds. księgowości budżetowej, 

3) Halina Stoduś – Skarbnik Gminy Lichnowy jako wyłoniony reprezentant osób zatrudnionych 

w Urzędzie Gminy Lichnowy, 

4) Katarzyna Brzezińska – inspektor ds. gospodarki przestrzennej, ochrony środowiska  

i rolnictwa – jako wyłoniony reprezentant osób zatrudnionych w Urzędzie Gminy Lichnowy. 

 

§ 2. 

Do zadań zespołu należy w szczególności: 

1) przegląd i analiza przepisów dotyczących zasad funkcjonowania pracowniczych planów 

kapitałowych, 

2) analiza aspektów organizacyjno – prawnych oraz finansowych wprowadzenia w Urzędzie 

Gminy Lichnowy pracowniczych planów kapitałowych, 

3) analiza warunków zarządzania i prowadzenia pracowniczych planów kapitałowych 

oferowanych przez instytucje finansowe; opracowanie kryteriów wyboru ofert pod kątem 

potrzeb pracowników Urzędu i wytypowanie najlepszych ofert, 

4) przedstawienie Wójtowi Gminy Lichnowy zbiorczej informacji oraz wniosków z prac zespołu w 

celu wyboru instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej PPK w Urzędzie Gminy 

Lichnowy, 

5) konsultacje i negocjacje z przedstawicielami wybranych instytucji finansowych,  

6) przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wdrożenia PPK, w tym do zawarcia umów o 

zarządzenie i prowadzenie PPK, 

7) wdrożenie PPK w Urzędzie Gminy Lichnowy. 



§ 3. 

W pracach zespołu mogą uczestniczyć osoby nie będące jej członkami, które są zapraszane przez 

Sekretarza Gminy Lichnowy  w celu przeprowadzenia konsultacji lub pozyskania opinii merytorycznych 

w przedmiocie PPK. 

 

§ 4. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30.09.2020 r.  


