
UCHWAŁA NR X/70/2019
RADY GMINY TARNAWATKA

z dnia 30 października 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506 z późn. zm.) w związku z art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t. j. 
Dz. U. z 2018 r. poz. 870), Rada Gminy Tarnawatka uchwala, co następuje: 

§ 1. Nie uwzględnia się petycji radcy prawnego Konrada Cezarego Łakomego w sprawie: 

1) wprowadzenia w życie w Gminie Tarnawatka Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów; 

2) wyznaczenia w Gminie Tarnawatka osoby odpowiedzialnej za egzekwowanie tej polityki; 

3) wprowadzenia mechanizmu kontroli naruszeń Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów; 

4) ustanowienia konsekwencji za nieprzestrzeganie Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów.

§ 2. Uzasadnienie zajętego stanowiska zawiera załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnawatka. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy 

Kazimiera Mańdziuk
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Załącznik do uchwały Nr X/70/2019
Rady Gminy Tarnawatka
z dnia 30 października. 2019 r.

Uzasadnienie
W  dniu  21  sierpnia  2019  roku  wpłynęła  petycja  radcy  prawnego  Konrada  Cezarego

Łakomego CASUS NOSTER Kancelaria Radcy Prawnego mający swoją siedzibę w Lublinie ul.
Onyksowa 11/1, 20-582 Lublin w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Tarnawatka Polityki
Zarządzania  Konfliktem Interesów,  zgodnie  z  zaleceniami  Centralnego  Biura  Antykorupcyjnego,
zawartymi  w  dokumencie  pt.  „Korupcja  Polityczna.  Wskazówki  dla  przedstawicieli  organów
wybieranych w wyborach powszechnych”.

Komisja  Skarg,  Wniosków i  Petycji  Rady Gminy Tarnawatka  na  posiedzeniu  w dniu  22
października 2019 roku dokonała analizy wniesionej petycji i oceny jej zasadności.

Rozpatrując treści petycji,  Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stwierdziła,  że w systemie
prawa obowiązującego w Polsce funkcjonuje wiele regulacji o charakterze antykorupcyjnym. Brak
jest jednak podstaw prawnych do tworzenia oddzielnych dokumentów czy też wewnętrznych aktów
prawnych,  które  wprowadzałyby  Politykę  Zarządzania  Konfliktem  Interesów.  Ponadto  brak  jest
jakichkolwiek  podstaw  prawnych  do  wyznaczania  osoby  odpowiedzialnej  za  egzekwowanie  tej
polityki. Publikacja wydana przez Centralne Biuro Antykorupcyjne nie jest źródłem prawa, które
byłoby  wiążące  dla  organów  Rady  Gminy  Tarnawatka.  Zalecenia  zawarte  w  ww.  dokumencie
posiadają walory edukacyjne, z których można czerpać wiedzę na temat sposobów przeciwdziałania
korupcji. W związku z powyższym Rada Gminy nie ma kompetencji do wprowadzenia w formie
uchwały, innych sankcji niż te, które zostały przewidziane przez ustawodawcę. Są to kompetencje
państwowych  organów  ścigania  (CBA,  Policji,  Prokuratury),  do  których  właściwości  należy
wykrywanie  przestępców  i  ściganie  ich  sprawców,  również  w  sprawach  korupcji.  Rada  Gminy
Tarnawatka,  po  zapoznaniu  się  ze  stanowiskiem Komisji  Skarg,  Wniosków i  Petycji  w pełni  je
podziela.

W związku z powyższym, nie uwzględnia się petycji w sprawie wprowadzenia w Urzędzie
Gminy Tarnawatka Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
zarekomendowała  Radnym  Rady  Gminy  Tarnawatka  zapoznanie  się  z  zaleceniami  Centralnego
Biura  Antykorupcyjnego,  zawartymi  w  dokumencie  „Korupcja  polityczna.  Wskazówki  dla
przedstawicieli organów władzy wybieranych w wyborach powszechnych”.

Mając powyższe na uwadze Rada Gminy Tarnawatka postanawia nie uwzględnić petycji w
sprawie wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów.

Niniejsza  uchwała  wraz  z  uzasadnieniem stanowi  zawiadomienie  o  sposobie  załatwienia
petycji w rozumieniu art.13 ust. 1 ustawy o petycjach.
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