PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Milejczyce
Milejczyce, dnia 03 października 2019 r.
SG.1510.3.2019

Konrad Cezary Łakomy
CASUS NOSTER
Kancelaria Radcy Prawnego
ul. Onyksowa 11/1
20-582 Lublin

W odpowiedzi na Pana petycję z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia w
Urzędzie Gminy Milejczyce Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów informuję, iż petycja
zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) została rozpatrzona przez
Radę Gminy Milejczyce.
W załączeniu przesyłam Uchwałę Nr YI/72/2019 Rady Gminy Milejczyce z dnia
26 września 2019 r. w sprawie rozpatrzenia petycji Pana Konrada Cezarego Łakomego wraz z
uzasadnieniem.
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UCHWAŁA NR VI/72/2019
RADY GMINY MILEJCZYCE
z dnia 26 września 2019 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji Pana Konrada Cezarego Łakomego
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z2019r.
poz. 506, 1309, 1571, 1696),
art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z 2019 r. poz. 60, 730, 1133), art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca
2014 roku o petycjach ( Dz. U. 2018, poz, 870) Rada Gminy Milejczyce, po zapoznaniu się z petycją Pana Konrada
Cezarego Łakomego, uchwala co następuje:
§ 1. Uznać za niezasadną petycję wniesioną w interesie publicznym przez Pana Konrada Cezarego Łakomego
z dnia 23 sierpnia 2019 roku w sprawie wdrożenia w Urzędzie Gminy Milejczyce Polityki Zarządzania Konfliktem
Interesów
§ 2. Niniejszą uchwałę należy przekazać wnoszącemu petycję.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Milejczyce.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE
Pismem z dnia 23 sierpnia 2019 roku Pan Konrad Cezary Łakomy z CASUS NOSTER
kancelarii radcy Prawnego Konrad Cezary Łakomy wniósł petycję w interesie publicznym, w
której zwrócił się z wnioskiem o wdrożenie (najlepiej w drodze zmiany statutu) Polityki
Zarządzania Konfliktem Interesów zgodnie z zaleceniami Centralnego Biura Antykorupcyjnego
zawartymi w dokumencie pt. „Korupcja Polityczna. Wskazówki dla przedstawicieli organów
władzy wybieranych w wyborach powszechnych” i opublikowanie jej treści na administrowanej w
Urzędzie Gminy Milejczyce stronie BIP, regulującej zarządzanie konfliktem interesów (aktualnie
istniejącym, bądź potencjalnie istniejącym) pomiędzy osobami wybieranymi w wyborach
powszechnych (radni gminy, wójt) a gminą, osobami prawnymi gminy, jednostkami
organizacyjnymi gminy; wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za egzekwowanie tej polityki;
wprowadzenie mechanizmu kontroli naruszeń, ustanowienie konsekwencji za nieprzestrzeganie
Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów.
Przewodniczący Rady Gminy zgodnie ze swoimi kompetencjami skierował petycję do
zaopiniowania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
Komisja Skarg, Wniosków
i Petycji zebrała się na posiedzeniu w dniu
24 września 2019 r. Po zapoznaniu się z petycją, przeanalizowaniu stanu faktycznego i prawnego
wydała opinię w przedmiotowej kwestii
Po rozpatrzeniu petycji oraz zapoznaniu się z opinią Komisji Skarg, Wniosków i
Petycji, Rada Gminy Milejczyce stwierdza co następuje.
Po wnikliwym przeanalizowaniu sprawy oraz przepisów obowiązującego prawa jak również
dokumentacji Urzędu Gminy Milejczyce, w szczególności zarządzeń stwierdzono, iż w chwili
obecnej Urząd Gminy Milejczyce nie planuje wdrożenia Polityki Zarządzania Konfliktem
Interesów, w związku z czym złożona petycja nie będzie podlegała realizacji. Obecnie w Urzędzie
Gminy Milejczyce obowiązuje Zarządzenie nr 13/2011 Wójta Gminy Milejczyce z dnia 29 lipca
2011 roku w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etycznego Pracowników Urzędu Gminy Milejczyce
oraz kierowników podległych jednostek, który określa standardy i zasady zachowań pracowników
Urzędu Gminy Milejczyce, a naruszenie jego zasad skutkuje odpowiedzialnością jak za
nieprzestrzeganie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu i Kodeksu Pracy. Przepisy ww. dokumentu
dotyczą wszystkich pracowników Urzędu jak i pracowników jednostek organizacyjnych gminy.
Jednocześnie wskazać należy, iż pracownicy zatrudnieni w Urzędzie są pracownikami
samorządowymi stąd też podlegają pod przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o
pracownikach samorządowy. Ten akt powszechnie obowiązującego prawa również reguluje kwestie
związane z podejmowaniem działalności kolidującej z wykonywanymi przez pracowników
obowiązkami.
Ponadto w Urzędzie Gminy Milejczyce przez pracowników składane są również
oświadczenia majątkowe.
Reasumując Urząd Gminy Milejczyce prowadzi szereg działań zmierzających do
zapobieżenia konfliktom interesów zarówno w odniesieniu do Wójta Gminy, radnych i wszystkich
pracowników Urzędu oraz jednostek organizacyjnych gminy.
Stad też biorąc powyższe pod uwagę , tutejszy Urząd nie będzie wprowadzał dodatkowych
regulacji, o których mowa w petycji z dnia 23 sierpnia 2019 roku. Nie znajduje bowiem, w ocenie
Rady Gminy, uzasadnienia wprowadzanie dodatkowych uregulowań powielających obowiązujące
już normy prawne.
Mając na uwadze powyższe należało postanowić jak na wstępie.
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