
UCHWAŁA NR XVIII/202/19
RADY MIEJSKIEJ W RYMANOWIE

z dnia 29 listopada 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym wniesionej przez CASUS NOSTER 
Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Cezary Łakomy.

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r., o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2019r., 
poz. 506 z późn.zm.), art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz.U. z 2018r., poz. 870)-

Rada Miejska w Rymanowie
uchwala, co następuje:

§ 1. Rada Miejska w Rymanowie po rozpatrzeniu petycji CASUS NOSTER Kancelaria Radcy Prawnego 
Konrada Cezarego Łakomego dotyczącej wprowadzenia "Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów", 
postanawia nie uwzględnić wniosków zawartych w petycji.

§ 2. Upoważnia się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rymanowie do przekazania składającemu petycję 
Uchwały wraz z uzasadnieniem.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

Pan Konrad Cezary Łakomy powołując się na przepis art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014r.o
petycjach (Dz. U. z 2018r.,poz.870), pismem z dnia 21 sierpnia 2019r., wniósł do Rady Miejskiej
w Rymanowie petycję dotyczącą wprowadzenie w gminie Rymanów „Polityki Zarządzania Konfliktem
Interesów” w odniesieniu do radnych gminy, opublikowania treści petycji na stronie BIP, wprowadzenia
mechanizmu kontroli naruszeń Polityki oraz ustanowienia konsekwencji za brak przestrzegania „Polityki
Zarządzania Konfliktem Interesów” – stosownie do zaleceń Centralnego Biura Antykorupcyjnego ,
zawartymi w dokumencie "Wskazówki dla przedstawicieli organów władzy wybieranych w wyborach
powszechnych".

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 25.09.2019 r. zapoznała się z dokumentami
w sprawie, w tym z publikacją CBA "Korupcja polityczna. Wskazówka dla przedstawicieli organów władzy
wybieranych w wyborach powszechnych" i po analizie prawnej stwierdziła, że w polskim ustawodawstwie
na została wprowadzona legalna definicja pojęcia "konfliktu interesów". Przedstawione opracowania CBA
mimo iż porusza ważne kwestie, stanowi jedynie wskazówkę dla przedstawicieli władz wybieranych
w wyborach powszechnych, co do pożądanego sposobu postępowania zgodnego z normami zachowania
etycznego i przepisami prawa oraz przypomina o wybranych zachowaniach prawnie zabronionych, których
sankcje zostały określone w przepisach kodeksu karnego.

Wskazać należy, iż mechanizmy zapobiegania "konfliktowi interesów" i zjawisku korupcji politycznej
wśród osób pełniących funkcje publiczne w samorządzie terytorialnym, w tym wybieranych w wyborach
powszechnych zostały zawarte w przepisach prawnych min. ustawy z dnia 8 marca 1990r., o samorządzie
gminnym, ustawie z dnia 21 sierpnia 197r., o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez
osoby pełniące funkcje publiczne.

W świetle powyższego Komisja Skarg, Wniosków i Petycji negatywnie oceniła żądania zawarte
w złożonej petycji, rekomendując Radzie Miejskiej w Rymanowie podjęcie uchwały o nieuwzględnieniu
petycji.
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