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Kolbuszowa, dnia 03.12.2019r.

Pan Konrad Cezary tr-akomy
CASTJS NOS'IER
Kancelaria Radcy Prawnego
ul. Onyksowa llll
20-582 Lublin

Informujg, 2e na sesji w dniu 28 listopada 2019 roku Rada Miejska w Kolbuszowej
rozpatrzyla skierowan4 ptzez Pana petycjg w interesie publicznym, doty czqcq wdrozenia
Polityki Zarzqdzania Konfliktem Interes6w, uznajqc jq za niezasluguj4c4 na uwzglgdnienie.
w zalqczeniu przesylam Uchwaig Nr XV/l gTllg Rady Miejskiej w Kolbuszowej w sprawie
uznania petycji w interesie publicznym dotyczqcej wdrozenia polityki Zarzqdzania
Konfliktcm Intercsow za niezaslugu.iqcq na uwzglqdnienie

Zpowalaniem

Otrzymujq:

l. adresat

2. ala
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Uchwala Nr XV/197l19

Rady Miejskiej w Kolbuszowej

z dnia 28 listopada 2019 roku

w sprawie uznania petycji w interesie publicznym dotycz4cej wdro2enia
Polityki Zarz4dzania Konfliktem Interes6w za niezasluguj4cq na uwzglgdnienie

Na podstawie art. I 8b ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz4dzie gminnym
(tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z poln. zm) oraz art.9 ust, 2 ustawy z I I lipca 2014 roku
o petycjach (tj. Dz.U. 22018 r. poz.870), Rada Miejska w Kolbuszowej uchwala, co nastgpuje:

$ l. Uznaje sig,2e wniesiona do Rady Miejskiej w Kolbuszowej petycja radcy prawnego

Konrada Cezarego tr,akomy Casus Noster Kancelaria Radcy Prawnego nie zasluguje na

uwzglgdnienie.

$ 2. Uzasadnienie dla sposoburozpatrzenia petycji stanowi zalqcznik do uchwaly.

$ 3. O sposobie rozpatrzenia petycji Przewodniczqcy Rady Miejskiej w Kolbuszowej
zawiadomi wnoszEcego.

$ 4. Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem podjgcia.

Rady Mlejski

mgrlii.



Uzasadnienie

W dniu 29 sierpnia 20 I 9 roku do Rady Miej skiej w Kolbuszowej wplynqla petycj a radcy

prawnego Konrada Cezarego Lakomy dotyczqca wdrozenia w gminie Kolbuszowa Polityki

Zarzqdzania Konfliktem Interes6w. Wnioskodawca w swojej petycji wnosi o wdroZenie w/w

Polityki zgodnie zzaleceniami Centralnego Biura Antykorupcyjnego zawartymiw dokumencie

pt. ,,Korupcja Polityczna. Wskaz6wki dla przedstawicieli organow wladzy wybieranych

w wyborach powszechnych" oraz opublikowanie wskazanego dokumentu na stronie BIP

Urzgdu Miejskiego w Kolbuszowej. Ponadto wnoszqcy zwraca sig o wyznaczenie osoby

odpowiedzialnej za egzekwowanie tej Polityki, wprowadzenie mechanizmu kontroli jej

naruszefl, atakle ustanowienie konsekwencji zanieprzestrzeganie zapis6w powyzszej Polityki.

Dokonuj4c anahzy przedmiotowej petycji nale2y w pierwszej kolejnoSci zauwaLy(,2e

,,Polityka Zarz4dzania Konfliktem Interes6w" nie funkcjonuje w polskim systemie prawnym.

W obowi4zuj4cym w Polsce ustawodawstwie nie funkcjonuje takze prawna definicja.,kon{liktu

interes6w". Opracowanie Centralnego Biura Antykorupcyjnego pt. ,,Korupcja Polityczna"

w kt6rym poruszone zostalo zagadnienie ,,konfliktu interes6w", stanowi jedynie wskaz6wkq

dla przedstawicieli wladzy wybieranych w wyborach powszechnych, co do po24danego

sposobu postqpowania, zgodnego ze standardami etycznymi i przepisami prawa. Wskazane

opracowanie przypomina o wybranych zachowaniach, prawnie zabronionych, kt6rych sankcje

zosta|y okreslone w Kodeksie karnym m.in. przestgpstwa ,,przekupstwa", ,,sprzedajnoSci

urzgdniczej", ,,nadtrzycie" etc. Nale2y zauwa?yc, i2 mechanizmy zapobiegaj4ce zjawisku

korupcji i ,,konfliktu interes6w" wSr6d os6b pelni4cych funkcje publiczne w samorz4dzie

terytorialnym, w tym os6b wybieranych w wyborach powszechnych, zostaly zawarte r6wnie2

w innych aktach prawnych tj. ustawie z dnia 8 marca 1990 roku o samorz4dzie gminnym (Dz.U.

2019r. poz.506 zpoLn. zm.) czy te2 ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ograniczeniu

prowadzenia dzialalnoSci gospodarczej przez osoby petni4ce funkcje publiczne (D2.U.2017

poz. 1393 zpo2n. zm.). Dlatego tel powtarzanie funkcjonuj4cych rozwi4zah nie tyle byloby

nadmiemym dzialamem organu stanowi4cego, ale naruszaloby zasady poprawnej legislacji.

Niezaleznie od powyaszego nalely wskazai, i2 organ stanowi4cy jednostki samorz4du

terytorialnego nie posiada kompetencji do dodatkowego sankcjonowania i penalizowania

(ustalenie konsekwencji) zachowafr, kt6re zostaly uregulowane w aktach rangi ustawy.

Naposiedzeniu w dniu 23 wrzesnia 2019 roku Komisja Skarg, Wniosk6w i Petycji Rady

Miejskiej w Kolbuszowej dokonala analizy petycji skierowanej przez pana Konrada Cezarego

Lakomy. Komisja zapoznaLa sig r6wnie2 z zapisamr opracowania pt. ,,Korupcja Polityczna.

Wskaz6wki dla przedstawicieli organ6w wladzy wybieranych w wyborach powszechnych".

W toku debaty nad przedmiotem niniejszej petycji, Komisja uznala,2e przedstawiciele wladzy

samorz4dowej tj.Burmistrz Kolbuszowej orazradni Rady Miejskiej w Kolbuszowej wykonuj4c

sw6j mandat dzialajq zgodnie z przepisami obowi4zu.j4cego prawa oraz kierujq sig zasadami

etyki. Ponadto organy wladzsamorz4dowych na bieZ.qco sq infbrmowanio zmianach przepisow

w zakresie swoich praw i obowi4zk6w. Wobec powyzszego Komisja Skarg, Wnioskow

i Petycji Rady Miejskiej w Kolbuszowej wnosi o uznanie przedmiotowej petycji za

niezasluguj1cqnauwzglgdnienie. i,-- .ii.


