
Zarządzenie Nr OR.0050.198.2020 

Wójta Gminy Dąbrowa 

z dnia 25 listopada 2020 r. 

 

w sprawie powołania zespołu zadaniowego do wdrożenia Pracowniczych Planów 

Kapitałowych w jednostkach organizacyjnych Gminy Dąbrowa. 

Na podstawie art. 30, art. 31 i art. 33 ust. 1, ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm) w związku z  art.137 ustawy z 

dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2020r., poz. 1342) 

zarządzam, co następuje: 

§ 1. 1. Powołuję Zespół zadaniowy do wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK)  

w jednostkach organizacyjnych Gminy Dąbrowa w składzie: 

1) Ilona Lenart    Sekretarz Gminy Dąbrowa; 

Przewodniczący Zespołu 

2) Grzegorz Jeziorański  Dyrektor Gminnego Zespołu  - Ekonomiczno 

Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Dąbrowie 

Członek Zespołu 

3) Mariola Przybyła   Kierownik Referatu Organizacyjnego  

Urzędu Gminy Dąbrowa 

Członek Zespołu 

2. W pracach Zespołu mogą uczestniczyć również inni pracownicy Urzędu Gminy Dąbrowa 

oraz gminnych jednostek organizacyjnych.  

§ 2. Do zadań Zespołu, wskazanego w  § 1 należy w szczególności: 

 

1) analiza aspektów organizacyjno-prawnych oraz finansowych wprowadzenia 

w jednostkach organizacyjnych Gminy Dąbrowa Pracowniczych Planów 

Kapitałowych, zwanych dalej PPK, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 

2018 r. o Pracowniczych Planach Kapitałowych; 

2) analiza kosztów związanych z wdrożeniem PPK w gminnych jednostkach 

organizacyjnych oraz długofalowych skutków dla budżetu Gminy Dąbrowa; 

3) przygotowanie i przeprowadzenie procedury wyłonienia reprezentacji pracowników  

w celu wyboru instytucji finansowej zarządzającej PPK; 

4) analiza ofert instytucji finansowej celem przedłożenia Wójtowi Gminy rekomendacji  

i zawarcia umowy o zarządzanie PPK i umowy o prowadzenie PPK; 

5) przygotowanie niezbędnej dokumentacji związanej z wdrożeniem PPK;  

6) realizację innych obowiązków związanych z tworzeniem i prowadzeniem PPK 

wynikających z ustawy, zwłaszcza w obszarze współpracy z jednostkami 

organizacyjnymi gminy; 

7) przedstawianie Wójtowi bieżących informacji oraz wniosków z prac zespołu.  

 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Wójt Gminy 

 

   /-/ Katarzyna Gołębiowska - Jarek 

 


