
Zarządzenie Nr  146/2020
Burmistrza Miasta Żarów 
z dnia 13 listopada 2020 r.

w  sprawie  powołania  komisji  wyborczej  i  zarządzenia  wyborów  reprezentacji  osób
zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Żarowie na potrzeby wyboru instytucji finansowej  
z którą zostanie zawarta umowa o zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi.

Na podstawie  §  2 Regulaminu wyboru reprezentacji osób zatrudnionych w Urzędzie
Miejskim  w Żarowie  na  potrzeby  wyboru  instytucji  finansowej  z  którą  zostanie  zawarta
umowa o zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi, zarządza się co następuje:

§ 1. Powołuje się komisję wyborczą w składzie:
1) Agnieszka Szykowna – Przewodnicząca Komisji
2) Sylwia Pawlik             - Członek Komisji
3) Bożena Krzymińska    - Członek Komisji

§ 2. Zarządza się wybory reprezentacji osób zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Żarowie
na  potrzeby wyboru  instytucji  finansowej  z  którą  zostanie  zawarta  umowa o  zarządzanie
pracowniczymi planami kapitałowymi.

§ 3. Datę wyborów wyznacza się na poniedziałek dnia 30 listopada 2020 r.

§ 4. Wybory odbędą się w siedzibie komisji wyborczej tj. sekretariat pokój Nr 9 w budynku
Urzędu Miejskiego w Żarowie w godzinach od 11.00 do 14.00.

§ 5. Zgłoszenia kandydatów do reprezentacji, sposób głosowania i ustalania wyników określa
Zarządzenie Nr 145/2020 Burmistrza Miasta Żarów z dnia 12 listopada 2020 roku w sprawie
wyboru  reprezentacji  osób  zatrudnionych  w  Urzędzie  Miejskim  w  Żarowie  na  potrzeby
wyboru instytucji finansowej z którą zostanie zawarta umowa o zarządzanie pracowniczymi
planami kapitałowymi

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uzasadnienie do Zarządzenia 
Burmistrza Miasta Żarów Nr 146/2020

z dnia 13 listopada 2020 r.

Uzasadnienie

Przystępując się do wykonania zadań wynikających z ustawy z dnia 4 października
2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych i  w związku z koniecznością  wybrania
reprezentacji  osób  zatrudnionych  w  Urzędzie  Miejskim  w  Żarowie  na  potrzeby  wyboru
instytucji finansowej z którą zostanie zawarta umowa o zarządzanie pracowniczymi planami
kapitałowymi, należało podjąć przedmiotowe zarządzenie.

Sporządziła
Bożena Krzymińska
Kierownik Biura Obsługi Klienta


