
UCHWAŁA Nr . .2020
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

z dnia 10 grudnia 2020 roku .

w sprawie wyboru instytucji finansowej, z którą Starostwo Powiatowe
w Sierpcu i jednostki organizacyjne Powiatu Sierpeckiego zawrą umowy
o zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi.

Na podstawie art. 7 ust. 4a ustawy z dnia 4 października 2018 roku
o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r. póz. 2215 z późniejszymi
zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się wyboru instytucji finansowej PKO TFI z którą Starostwo
Powiatowe w Sierpcu i jednostki organizacyjne Powiatu Sierpeckiego zawrą umowy
o zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi.

§ 2. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Sekretarzowi Powiatu

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

1) Andrzej Sławomir Cześnik - Przewodniczący

2) Sławomir Paweł Olejniczak - członek

3) Marek Piotr Chyliński - członek

4) Sławomir Grzegorz Krystek - członek

5) Dariusz Mieczysław Twardowski - członek



Uzasadnienie do Uchwały Zarządu
Powiatu Nr 2ft9. łi . 2020 z dnia
10 grudnia 2020 roku . w sprawie wyboru instytucji
finansowej z którą Starostwo Powiatowe w Sierpcu
i jednostki organizacyjne Powiatu Sierpeckiego zawrą
umowy o zarządzanie Pracowniczymi
Planami Kapitałowymi.

Zgodnie z art. 134 ust.l pkt 4 w związku z art. 137 ustawy z dnia
4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych ( Dz. U. z 2018 r. póz.
2215 z późniejszymi zmianami, zwaną dalej ustawą o „ppk"), wszystkie jednostki sektora
finansów publicznych, począwszy od l stycznia 2021 roku - jednak nie później niż do 10
kwietnia 2021 roku, zobowiązane są zawrzeć umowę z instytucją finansową
o prowadzenie PPK.

Zgodnie z art. 7 ust. 4 a Zarząd Powiatu w imieniu podmiotów zatrudniających,
będących jednostkami organizacyjnymi Powiatu Sierpeckiego, może dokonać wyboru
instytucji finansowej w porozumieniu z przedstawicielami zakładowych organizacji
związkowych lub z przedstawicielami pracowników, wybranymi na zebraniu
pracowniczym załogi , z którą te podmioty zawrą umowy o zarządzanie i prowadzenie
PPK.

Dlatego Starosta Sierpecki pismem Nr SE.3050.1.2020 z dnia 21.09.2020 roku
wystąpił do wszystkich Dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu Sierpeckiego
z propozycją uczestniczenia we wspólnym wyborze instytucji finansowej dokonanym
przez Zarząd Powiatu. Warunkiem koniecznym, w przypadku przyjęcia propozycji, było
odesłanie wypełnionego Pełnomocnictwa dla Zarządu Powiatu do podpisania umowy
0 zarządzanie i prowadzenie PPK w Starostwie Powiatowym i jednostkach
organizacyjnych z funduszem , którego oferta wyłoniona zostanie w warunkach
procedury otwartej i konkurencyjnej dla wszystkich funduszy zdefiniowanej daty,
działających na rynku kapitałowym.

Pracodawcy wszystkich jednostek organizacyjnych złożyli pełnomocnictwa dla Zarządu
Powiatu do wyboru funduszu .
W dniu 24.10.2020 roku zostało umieszczone na BIP-ie Starostwa Powiatowego
w Sierpcu Zaproszenie do złożenia oferty wraz z zapytaniem ofertowym na „wybór
instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe
w Starostwie Powiatowym w Sierpcu i jednostkach organizacyjnych Powiatu
Sierpeckiego. Do 20 listopada 2020 roku wpłynęło 5 ofert tj:

1) PKO TFI S.A., 00-872 Warszawa ul. Chłodna,
2) Pocztylion - Arka PTE S.A.,00-189 Warszawa ul. Inflacka 4,
3) Santander TFI S.A., 61-894 Poznań ul. Plac Władysława Andersa 5,
4. PKO TFI S.A., 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15,
5) TFI PZU S.A., 00-133 Warszawa, ul. AL Jana Pawła II 24
Na spotkaniu z przedstawicielami związków zawodowych jednostek

organizacyjnych Powiatu i przedstawicielami pracowników, pełnomocnik Zarządu
Powiatu ds. wyboru instytucji finansowej, dokonał szczegółowego omówienia
zaproponowanych warunków w poszczególnych ofertach, dotyczących zarządzania
1 prowadzenia PPK . Wszyscy przedstawiciele związków zawodowych jednostek
organizacyjnych Powiatu i przedstawiciele pracowników złożyli oświadczenia
o wyrażeniu zgody na wybór PKO TFI, jako oferty o najkorzystniejszych warunkach dla
pracowników, którzy zostaną zapisani, bądź złożą oświadczenia o wyrażeniu zgody na
uczestnictwo w Pracowniczych Planach Kapitałowych. /

W związku z tym podjęcie w/w Uchwały jest w pełni uzasadnione. STAR<

Andrzej Sł/w mf Cześnik


