
Zarządzenie Nr  157/2020    
Burmistrza Miasta Żarów 

z dnia  20 listopada 2020 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 145/2020 Burmistrza Miasta Żarów z dnia 12 listopada 
2020  r.  w  sprawie  wprowadzenia  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.

Na podstawie art. 30 ustawy o samorządzie gminny z dnia 8 marca 1990 r. (tj. Dz. U. 
z  2020  poz.  713)  w  związku  za  art.  7  ust.4  ustawy  z  dnia  4  października  2018  r.  
o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. Poz. 1342), 
zarządza się co następuje:

§ 1. W załączniku Nr 1 do  Zarządzenia  do Nr 145/2020 Burmistrza Miasta Żarów z dnia  
12  listopada  2020  r  w  sprawie  wprowadzenia  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, 
dokonuje się następującej zmiany:

dodaje się § 8 ust. 8 w brzmieniu:

„Jeżeli  zostało  zgłoszonych  tylko  tylu  kandydatów  ilu  wchodzi  w  skład  reprezentacji, 
głosowania  nie  przeprowadza  się.  Komisja  wyborcza  sporządza  protokół  i  podaje  go  do 
wiadomości pracowników, wywieszając na tablicy ogłoszeń w Biurze Obsługi Klienta.”

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 157 /2020
Burmistrza Miasta Żarów

z dnia 20 listopada 2020 r.

Uzasadnienie

W załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr 145/2020 Burmistrza Miasta Żarów z dnia  
12  listopada  2020  r  w  sprawie  wprowadzenia  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,  nie 
uregulowano zasad przeprowadzenia głosowania w sytuacji zgłoszenia kandydatów w takiej 
liczbie jaka wchodzi w skład reprezentacji.

Dlatego też aby można było wyłonić reprezentację w opisanej sytuacji należało podjąć 
przedmiotowe zarządzenie.
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