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z dnia  24 października 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY HYŻNE

z dnia 29 października 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia w Gminie Hyżne
„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.) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. 
poz. 870) Rada Gminy Hyżne uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Nie uwzględnia się petycji Pana Cezarego Łakomego w sprawie wprowadzenia w Gminie Hyżne 
„Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów".

2. Uzasadnienie nieuwzględnienia petycji stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Hyżne, zobowiązując go do 
przesłania odpisu niniejszej uchwały do adresata petycji.

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

W dniu 23 sierpnia 2019 r. Pan Cezary Łakomy – radca prawny, skierował petycję do Rady Gminy
Hyżne w sprawie wprowadzenia „Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów” zgodnie z zaleceniami
Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Komisja Skarg, wniosków i petycji na posiedzeniu w dniu 21 października 2019 r. dokonała analizy
złożonej petycji.

W opinii Komisji Skarg Wniosków i Petycji obowiązujące w Polsce przepisy prawa nie nakładają na radę
gminy obowiązku wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów. Ponadto Konstytucja
Rzeczpospolitej Polskiej (art. 7) wprowadza zasadę legalizmu działania organów władzy publicznej,
zgodnie z  którą organy działają na podstawie i w granicach prawa. Przywołany w petycji dokument
Centralnego Biura Antykorupcyjnego pt. „Korupcja Polityczna” stanowi jedynie wskazówki dla
przedstawicieli organów władzy, wybieranych w wyborach powszechnych, a nie stanowi delegacji do
tworzenia prawa. Przyjęcie dodatkowych uregulowań w tej sprawie należy uznać jako nadmierne
powielanie obowiązujących już przepisów prawa.

Kwestie związane z pełnieniem mandatu wójta i radnego zostały szeroko unormowane w ustawie z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Ponadto nakazy etyczno-moralne określa ślubowanie radnego,
którego treść wynika wprost z w/w ustawy. Co więcej, weryfikacja postaw etyczno-moralnych
przedstawicieli władz samorządowych następuje już w momencie wyborów powszechnych przez samych
mieszkańców gminy.

Zgodnie z powyższym nie istnieje ustawowy obowiązek do przyjęcia Polityki Zarządzania Konfliktem
Interesów. Nie wyklucza to jednak możliwości wykorzystania podanych przez CBA rozwiązań.
Niewątpliwie zalecenia te posiadają swoją wartość praktyczną, wskazują bowiem na sposoby
przeciwdziałania korupcji. W opinii Komisji przyjmowanie dodatkowych rozwiązań w sprawie polityki
zarządzania konfliktem interesów nie jest uzasadnione w związku z czym petycja nie może podlegać
realizacji.
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