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UCHWAŁA NR 63/X/2019
RADY GMINY PIĄTNICA
z dnia 27 września 2019 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji radcy prawnego Konrada Cezarego Łakomy CASUS NOSTER
Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Cezary Łakomy
Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.
poz. 506, 1309,1571 i 1696) w związku z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U.
z 2018 r. poz.870) po zapozaniu się z wynikami rozpatrzenia petycji przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji
Rady Gminy Piątnica - uchwala się, co następuje:
§ 1. Stwierdza się, że petycja w sprawie wdrożenia (najlepiej w drodze zmiany statutu gminy) Polityki
Zarządzania Konfliktem Interesów jest bezzasadna, z przyczyn przedstawionych w uzasadnieniu do uchwały.
§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Piątnica do przekazania niniejszej uchwały
wnoszącemu petycję - radcy prawnemu Konradowi Cezaremu Łakomy CASUS NOSTER Kancelaria Radcy
Prawnego Konrad Cezary Łakomy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Krzysztof Weber
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Uzasadnienie
W dniu 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.
Przewodniczacy 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.
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 obowiącujące 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.
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,
występuje z wnioskiem do Rady Gminy Piątnica o uznanie petycji za bezzasadną. Komisja wniosek
przyjęłą
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.
Rada Gminy Piątnica, biorąc pod uwagę powyższe ustalenia i wniosek Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji, działając stosownie do art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r.
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poz.870) uznała petycję za bezzasadną.
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