
UCHWAŁA NR XVIII/96/2019
RADY MIEJSKIEJ W IWONICZU-ZDROJU

z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., 
poz. 506 z póź. zm.) oraz art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r., 
poz. 870 )

Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju
u c h w a l a, co następuje:

§ 1. 1. Po rozpatrzeniu petycji z dnia 21 sierpnia 2019 r. złożonej przez Pana Konrada Cezarego Łakomy 
CASUS NOSTER Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Cezary Łakomy w sprawie wdrożenia Polityki 
Zarządzania Konfliktem Interesów, wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za egzekwowanie tej polityki, 
wprowadzenia mechanizmu kontroli naruszeń wspomnianej polityki i ustanowienia konsekwencji 
za nieprzestrzeganie Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów, uznaje ją za bezzasadną.

2. Uzasadnienie rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju oraz 
upoważnia się Przewodniczącego Rady do zawiadomienia wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia wraz 
z uzasadnieniem. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Rajmund Boczar
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Uzasadnienie

do uchwały nr XVIII/96/2019 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 28 listopada 2019 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji.

Przedłożona petycja dotyczy wprowadzenia polityki zarządzania konfliktem interesów, która zapobiegałaby
wystąpieniu czynów korupcyjnych w Urzędzie.

Po analizie petycji oraz załączonych do niej dokumentów należy stwierdzić, że zawarte tam tezy i sugestie
od dawna są realizowane w Urzędzie Gminy Iwonicz-Zdrój w ramach rozwiązań ustawowych oraz uregulowań
wewnętrznych, tworząc spójną całość, którą można nazwać polityką zarządzania konfliktem interesów.

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę, że osoba, która jest zatrudniana w urzędzie gminy jako
pracownik samorządowy, musi cieszyć się nieposzlakowaną opinią (art. 6 ust. 3 pkt 3) ustawy o pracownikach
samorządowych), a już po zatrudnieniu pracownik samorządowy zobowiązany jest m.in. do wykonywania
zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie (art. 24 ustawy o pracownikach samorządowych).

Powyższe uregulowania zostały uszczegółowione poprzez wewnętrzne zarządzenie Burmistrza Gminy
Iwonicz-Zdrój. W listopadzie 2012 r. został wprowadzony Kodeks Etyki pracowników samorządowych
zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju (zarządzenie nr 17/2012 Burmistrza Gminy Iwonicz-
Zdrój z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników samorządowych
zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju). Wprowadzono tam zasady postępowania pracownika
samorządowego takie jak: zasada praworządności, zasada bezstronności, zasada bezinteresowności
i obiektywizmu, zasada uczciwości i rzetelności. W szczególności w zasadzie uczciwości i rzetelności
zobowiązuje się pracowników do przestrzegania zasad uczciwej konkurencji i zapobiegania korupcji.
Pracownikowi za nieprzestrzeganie tych zasad grozi odpowiedzialność dyscyplinarna przewidziana przepisami
kodeksu pracy. Natomiast, gdyby działanie pracownika samorządowego wypełniało przesłanki naruszania
przepisów prawa karnego dotyczące czynów korupcyjnych, podlega on także odpowiedzialności karnej.

Ponadto zachowanie pracowników, także w zakresie zapobiegania korupcji, poddawane jest weryfikacji co
najmniej raz na 2 lata poprzez dokonywanie oceny pracownika samorządowego zajmującego stanowisko
urzędnicze i kierownicze stanowisko urzędnicze, które odbywa się poprzez ocenę także w oparciu o ww.
zasady.

W dotychczasowej wieloletniej praktyce funkcjonowania Urzędu nie zostały ujawnione żadne przypadki
korupcji, nie wystąpiły nawet podejrzenia czy przypuszczenia, że doszło do takich działań.

Reasumując, obowiązujące uregulowania prawne funkcjonujące w urzędzie tworzą spójną politykę
zarządzania w obszarze przeciwdziałania korupcji i nie wymagają dodatkowych uregulowań, które w zasadzie
powielałyby dotychczas istniejące rozwiązania.
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