
Projekt

z dnia 15 października 2019 r.

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W HRUBIESZOWIE

z dnia .................... 2019 r.

w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 18b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz 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) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uznaje się, że wniesiona w dniu 21 sierpnia 2019 r. petycja, która wpłynęła od CASUS NOSTER 
Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Cezary Łakomy, dotycząca wprowadzenia Polityki Zarządzania 
Konfliktem Interesów, nie zasługuje na uwzględnienie.

§ 2. Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia petycji zawiera załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej do zawiadomienia podmiotu wnoszącego petycję 
o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Anna Naja
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UZASADNIENIE

W dniu 22 sierpnia 2019 r. Burmistrz Miasta przekazał w/w petycję do Przewodniczącego Rady
Miejskiej jako podmiotu właściwego do jej rozpatrzenia w zakresie należącym do jego właściwości.

Przewodniczący Rady Miejskiej w dniu 28 sierpnia 2019 r. przekazał w/w petycję
Przewodniczącemu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji celem jej rozpatrzenia.

Przedmiotem petycji jest żądanie wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów dla
radnych gminy miejskiej.

Podmiot wnoszący wskazał, aby regulacje wnioskowanej przez niego Polityki odnosiły się do
radnych miejskich/gminnych, a nie do pracowników zatrudnionych w urzędzie miasta oraz zmienił adresata
petycji wnosząc o przekazanie petycji do rozpoznania radzie miasta/gminy, a także, aby regulacje
wnioskowanej przez niego Polityki odnosiły się przede wszystkim do radnych oraz wójta, a nie tylko do
zwykłych pracowników zatrudnionych w urzędzie miasta czy gminy oraz ponowił żądanie o zmianie
adresata petycji wnosząc o przekazanie petycji do rozpoznania radzie miasta/gminy. Komisja rozpatrywała
petycję na posiedzeniach w dniach 4.09.2019 r. i 17.10.2019 r.

Komisja uchwaliła, że prawa i obowiązki radnych w zakresie wnoszonym w petycji reguluje ustawa
o samorządzie gminnym. Sankcje za ich nieprzestrzeganie wynikają wprost z przepisów ustawy, zatem
wprowadzanie dodatkowych uregulowań będzie powielaniem przepisów powszechnie obowiązujących.

Mając na względzie powyższe zasadne jest podjęcie uchwały.

Sporządził: Janusz Policha
inspektor ds. obsługi rady miejskiej i jednostek pomocniczych
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