Protokół Nr 3/2019
posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Piątnica, odbytego
w dniu 16 września 2019 r. w sali Urzędu Gminy Piątnica ul. Stawiskowska 53.
Posiedzenie Komisji prowadziła Przewodnicząca Komisji – Pani Karolina Chaberek.
Na stan osobowy 3 czł. Komisji w posiedzeniu uczestniczyło 3 czł. Komisji, w związku z tym
posiedzenie jest prawomocne.
Czas trwania posiedzenia 810- 850.
O terminie posiedzenia Komisji, członkowie Komisji zostali powiadomieni pisemnie. Wraz
z zaproszeniami otrzymali dokumenty będące przedmiotem posiedzenia Komisji.
Informację o terminie, miejscu i porządku posiedzenia podano do wiadomości publicznej poprzez
wywieszenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i umieszczenie w BIP Urzędu
Gminy Piątnica.
Członkowie Komisji obecni na posiedzeniu:
1. Chaberek Karolina
Przewodnicząca Komisji
2. Kopczewski Jan
Członek Komisji.
3. Zduńczyk Piotr
Członek Komisji
Ponadto w posiedzeniu uczestniczyła Pan Kazimierz Grabias – Radca Prawny w Urzędzie Gminy
Piątnica.
Lista obecności w załączeniu do protokołu.
Przebieg posiedzenia
Ad.1.
Posiedzenie Komisji otworzyła i prowadziła Pani Przewodnicząca Komisji, która powitała
zgromadzonych. Następnie przedstawiła porządek dzienny posiedzenia o treści:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Rozpatrzenie petycji wniesionej przez radcę prawnego Konrada Cezarego Łakomy CASUS
NOSTER Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Cezary Łakomy w sprawie wdrożenia (najlepiej
w drodze zmiany statutu gminy) Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów i przygotowanie projektu
uchwały Rady Gminy Piątnica w sprawie rozpatrzenia petycji radcy prawnego Konrada Cezarego
Łakomy CASUS NOSTER Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Cezary Łakomy.
3. Zamknięcie posiedzenia.
Radni nie wnieśli uwag do porządku dziennego posiedzenia.
Po czym Pani Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie imienne wniosek o przyjęcie porządku
dziennego posiedzenia.
Po wyczytaniu przez Pana Przewodniczącego Komisji kolejno imienia i nazwiska radnego, wywołany
radny określił jak głosuje. Następnie przestawił zbiorcze wyniki głosowania imiennego:
Liczba
radnych
biorących
udział
w
głosowaniu - 3.Głosy
„za” – 3 radnych: Chaberek
Karolina, Kopczewski Jan, Zduńczyk Piotr. Głosy „przeciw” - 0. Głosy „wstrzymujące się” - 0.
Komisja jednogłośnie przyjęła porządek dzienny posiedzenia.
Ad. 2.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zapoznała się z petycją radcy prawnego Konrada Komisja
Cezarego Łakomy CASUS NOSTER Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Cezary Łakomy z dnia 23
sierpnia 2019 r. w sprawie wdrożenia (najlepiej w drodze zmiany statutu gminy) Polityki Zarządzania
Konfliktem Interesów i ustaliła, co następuje.
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W dniu 27 sierpnia 2019 r. do Przewodniczącego Rady Gminy Piątnica wpłynęła petycja radcy
prawnego Konrada Cezarego Łakomy CASUS NOSTER Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Cezary
Łakomy z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie wdrożenia (najlepiej w drodze zmiany statutu gminy)
Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów.
Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz.870) organem
właściwym do rozpatrzenia petycji jest organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego do którego
petycja została złożona.
Przewodniczący Rady Gminy Piątnica pismem RG.152.1.2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r. przekazał do
rozpatrzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Piątnica przedmiotową petycję
i przygotowania projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
Obecny na posiedzeniu Pan Radca Prawny w Urzędzie Gminy Piątnica – Pan Kazimierz Grabias
poinformował, ze Urząd Gminy Piątnica prowadzi szereg działań zmierzających do zapobieżenia
konfliktom interesów zarówno w odniesieniu do Wójta Gminy, radnych, pracowników urzędu
i kierowników jednostek organizacyjnych gminy między innymi o obowiązujące w tym zakresie niżej
wymienione przepisy prawne:
- ustawa z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby
pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393 z późn. zm.);
- ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1282);
- Statut Gminy Piątnica ustalony uchwałą Nr 47/VII/03 Rady Gminy w Piątnicy z dnia 1 czerwca
2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2017 r. poz. 4287 z późn. zm.);
- Zarządzenie wewnętrzne Nr 9/10 Wójta Gminy Piątnica z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie
wprowadzenia Kodeksu etyki pracowników Urzędu Gminy Piątnica,
- Zarządzenie wewnętrzne Nr 1.2017 Wójta Gminy Piątnica z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie
kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Piątnica.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Piątnica na swym posiedzeniu w dniu
16 września 2019 r. w celu przygotowania materiałów do rozpatrzenia przez Radę Gminy Piątnica,
rozpatrzyła petycję radcy prawnego Konrada Cezarego Łakomy CASUS NOSTER Kancelaria Radcy
Prawnego Konrad Cezary Łakomy sprawie wdrożenia (najlepiej w drodze zmiany statutu gminy)
Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów, wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za egzekwowanie tej
polityki, wprowadzenie mechanizmu kontroli naruszeń wspomnianej polityki, ustanowienie
konsekwencji za nieprzestrzeganie Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów i podjęła następujące
ustalenia w sprawie.
Urząd Gminy Piątnica prowadzi szereg działań zmierzających do zapobieżenia konfliktom interesów
zarówno w odniesieniu do Wójta Gminy, radnych, pracowników urzędu i kierowników jednostek
organizacyjnych gminy w oparciu między innymi o obowiązujące w tym zakresie niżej wymienione
przepisy prawne:
- ustawa z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby
pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393 z późn. zm.);
- ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1282);
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- Statut Gminy Piątnica ustalony uchwałą Nr 47/VII/03 Rady Gminy w Piątnicy z dnia 1 czerwca
2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2017 r. poz. 4287 z późn. zm.);
- Zarządzenie wewnętrzne Nr 9/10 Wójta Gminy Piątnica z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie
wprowadzenia Kodeksu etyki pracowników Urzędu Gminy Piątnica,
- Zarządzenie wewnętrzne Nr 1.2017 Wójta Gminy Piątnica z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie
kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Piątnica.
Komisja, Skarg Wniosków i Petycji, po zapoznaniu się z powyższymi przepisami prawnymi
stwierdza, że wyżej wymienione przepisy wyraźnie wskazują zakazy związane z podejmowaniem
działalności kolidującej
z wykonywanymi obowiązkami. Za nieprzestrzeganie tych przepisów
przewidziane są sankcje. Wprowadzanie więc kolejnych uregulowań, które tylko powielałyby
obowiązujące już przepisy prawa można uznać za nadmierne.
Reasumując Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Piątnica, po rozpatrzeniu petycji
sprawie wdrożenia (najlepiej w drodze zmiany statutu gminy) Polityki Zarządzania Konfliktem
Interesów,
wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za egzekwowanie tej polityki, wprowadzenie
mechanizmu kontroli naruszeń wspomnianej polityki, ustanowienie konsekwencji za nieprzestrzeganie
Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów nie widzi konieczności
wprowadzania dodatkowych
regulacji w tym zakresie, postanowiła wystąpić z wnioskiem do Rady Gminy Piątnica o uznanie
petycji za bezzasadną i Pani Przewodnicząca Komisji zarządziła głosowanie imienne nad powyższym
wnioskiem. Komisja wniosek przyjęła jednogłośnie. Zbiorcze wyniki głosowania imiennego: Liczba
radnych biorących udział w głosowaniu - 3 radnych.
Głosy „za” - 3 radnych: Chaberek Karolina, Kopczewski Jan, Zduńczyk Piotr.
Głosy „przeciw” i „wstrzymujące się” - brak.
Komisja wniosek przyjęła jednogłośnie.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji przygotowała projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji
radcy prawnego Konrada Cezarego Łakomy CASUS NOSTER Kancelaria Radcy Prawnego Konrad
Cezary Łakomy (projekt uchwały w załączeniu do oryginału protokołu).
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.
Protokołowała

Przewodnicząca Komisji

Bożena Duda

Karolina Chaberek
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