RAOA GMINY
Mlyna rz
Mtynarze, dnia 26.11.2019 r.

0.0004.1 .2019

CASUS NOSTER
Konrad Cezary takomy
UI. Onyksowa 11/1
20-582 Lublin
Odpowiadajqc na petycj~ z dnia 26.08.2019 r (data wptywu 27 .08 .2019 r) dotyczqCq
wprowadzenia Polityki Zarzqdzania Konfliktem Interesow uprzejmie informuj~, ie Rada Gminy
Mtynarze rozpatrzyta przedmiotowq petycj~ w dniu 26 listopada 2019 r podejmujqc Uchwat~ Nr
X/64/2019 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczqcej wprowadzenia Polityki Zarzqdzania Konfliktem
Interesow.
PRZEWODNICZ1\CY
RadYh1n1ny
W zatqczeniu:
- Uchwata Nr X/64/2019 Rady Gminy Mtynarze z dnia 26.11.2019 r w sprawie rozpatrzenia petycji
dotyczqcej wprowadzenia Polltyki Zarzqdzania Konfliktem Interesow,
- klauzula informacyjna RODO

I

U C H W A L A Xl64/20 19
Rady Gminy Mlynarze
z dnia 26 listopada 2019 roku
w sprawie rozpatrzenia petycji dotycz<lcej wprowadzenia Polityki Zarz<ldzania Konfliktem
Interes6w
Na podstawie art.18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz<ldzie gminnym (Dz. U. z
2019 r., poz. 506 ze zm.) w zw. z art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 usta\."y z dnia 11 lipca 2014 r.
o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) uchwala siy, co nastypuje:

§1.
Uznaje siy za bezzasadn<l petycjy dotycz<lcq wprowadzenia Polityki Zarz<ldzania Konfliktem
Interes6w z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu stanowi<lcym zal<lcznik do uchwaly.

§ 2.
Zobowi<lzuje siy Przewodnicz<lcego Rady Gminy Mlynarze do zawiadomienia wnosz<lcego petycjy
o sposobie jej zalatwienia.

§ 3.
Wykonanie Uchwaly powierza siy W6jtowi Gminy Mlynarze.
§ 4.
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjycia.

NICZI\CY

Zalqcznik do Uchwa-ly Nr Xl64 /20 19
Rady Gminy M-lynarze
z dnia 26 Iistopada 2019 roku

UZASADNIENIE
Onia 27 sierpnia 2019 r. do Rady Gminy w M-lynarzach wp-lynyla petycja wniesiona przez radcy prawnego
Konrada Cezarego Lakomego CASUS NOSTER Kancelaria Radcy prawnego Konrad Cezary Lakomy,
dotyczqca wdrMenia Polityki Zarzqdzania Konfliktem lnteresow, opublikowanie jej na administrowanej w
Urzydzie Gminy stronie Biuletynu Inforrnacji Publicznej, wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za
egzekwowanie tej polityki oraz wprowadzenie mechanizmu kontroli naruszen wspomnianej polityki oraz
ustanowienie konsekwencji za nieprzestrzeganie Polityki Zarzqdzania Konfliktem Interesow.
Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy 0 petycjach ( Oz. U. z 2018 r. poz. 870, z poin. zm.) petycja zlozona do
organu stanowiqcego jednostki samorzqdu terytorialnego jest rozpatrywana przez ten organ. Zgodnie z § 56
Statutu Gminy M-lynarze do zadan Komisji Skarg, Wnioskow i Petycji naleZy rozpatrywanie skarg na
dzialania Wojta i gminnych jednostek organ izacyj nych, wnioskow oraz petycji kierowanych do Rady
skladanych przez obywateli oraz wyrazanie stanowiska w sprawie.
Komisja Skarg, Wnioskow i Petycji po zapoznaniu siy z petycjq uznata jq za bezzasadnq. Do kompetencji
Rady Gminy naleZy podejmowanie uchwal w zakresie wskazanym w ustawie 0 samorzqdzie gminnym .
Organ uchwalodawczy nie posiada upowaznienia do podjycia uchwa-ly w zakresie wprowadzenia Polityki
Zarzqdzania Konfli:ktem lnteresow. Nie mozna odnaleic takiego upowamienia wart. 18 ust. 2 ustawy 0
samorzqdzie gminnym . Propozycja wprowadzenia proponowanej polityki w Statucie Gminy jest rowniez nie
do przyjycia z uwagi na to, ze zgodnie z tresciq art. 22 wyzej wskazanej ustawy statut jest jednym z
podstawowych aktow prawnych, ktory regulujq ustroj gminy. Komentowany przepis w ust. I ustanawia zas
wyraznq delegacjy ustawOWq dla Rady Gminy, dla uregulowania w statucie spraw zwiqzanych z organizacjq
wewnytrznq i trybem pracy organow gminy. Zawarta w omawianym przepisie delegacja ustawowa rna
charakter dosc ogolny, chociaz nie oznacza to, ze wykonujqc ten przepis, rada gminy moze ustalac czy to
organizacjy wewnytrznq, czy to tryb pracy organow gminy w sposob dowolny. W tej materii Rada Gminy
jest zawsze zwiqzana poszczegolnymi przepisami ustawy. Brak jest przepisow, ktore wskazywa-lyby na
moiliwosc wprowadzenia do Statutu wyiej wspomnianej polityki, jak rowniez brak jest podstaw prawnych
do podjycia jakiejkolwiek uchwa-ly, ktorej przedmiotem bylaby podnoszona przez wnoszqcego petycjy
materia.
Wprowadzenie Polityki Zarzqdzania Konfliktem lnteresow nie naleZy do kompetencji Rady Gminy,
poniewaz dotyczy raczej organizacji wewnytrznej Urzydu Gminy, ktorym kieruje Wojt Gminy. Ponadto,
przepisy rangi ustawowej okreslajq w sposob wyczerpujqcy normy dotyczqce problemu konfliktu interesow.
Przykladowo mozna zacytowac art. 30 i 31 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. 0 pracownikach
samorzqdowych (Oz. U. z 2019 r. poz. 1282), ktore wyraznie wskazujq na zakazy zwiqzane
z podejmowaniem dzialalnosci kolidujqcej z wykonywanymi obowiqzkami przez pracownik6w Urzydu.
W ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postypowania administracyjnego (Oz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze
zm .) Rozdzial 5 wylicza wylqczenia pracownikow oraz organu w przypadku mozliwosci zaistnienia
konfliktu interesow. Na gruncie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci
gospodarczej przez osoby pelniqce funkcje publiczne ( Oz. U. z 2017 r., poz. 1393, z p6Zn. zm. )
wprowadzono mechanizmy, ktore majq sluZyc zapobieganiu wykonywania dzialalnosci przez niektore osoby
ktore pdniq funkcjy publiczne w celu wyeliminowania zjawisk korupcyjnych.
Rozpatrujqc przedmiotowq petycjy nie sposob pominqc tresc art. 7 Konstytucji stanowiqcy, ze organy wladzy
publicznej dzialajq na podstawie i w granicach prawa. Ten przepis wymaga z kolei odpowiedzi na pytanie 0
zrodla prawa. Odpowiedz zawiera art. 87 Konstytucji stanowiqc w ust. 1, iz zrodlami powszechnie
obowiqzujqcego prawajest Konstytucja oraz ratyfikowane umowy miydzynarodowe, ustawy
i rozporzqdzenia. Do powszechnie obowiqzujqcych zrodel prawa ust. 2 tegoz artykulu zalicza akty prawa
miejscowego. Jednakze, gdyby zaloZyc, co sugeruje wnOSZqcy petycjy, ze regulacja bydqca przedmiotem
petycji moglaby byc aktem prawa miejscowego, to koniecznejest zwrocenie uwagi na treSc art. 40 ust. 1
i ust. 2 ustawy 0 samorzqdzie gminnym. Przepis ten wymaga aby prawo miejscowe mialo umocowanie w tej
ustawie albo w innych ustawach .
Majqc na uwadze powyzsze petycjy nalezalo uznac za bezzasadnq.
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