
UCHWAŁA NR IX/74/2019 

RADY GMINY ŻYRZYN 

z dnia 30 grudnia 2019 r. 

w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie. 

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 

z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. 

z 2018 r. poz. 870) - Rada Gminy, działając na wniosek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Uznaje się, że wniesiona 21 sierpnia 2019 r. petycja dotycząca wdrożenia Polityki Zarządzania 

Konfliktem Interesów nie zasługuje na uwzględnienie. 

§ 2. 

Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do uchwały. 

§ 3. 

O sposobie rozpatrzenia petycji Przewodnicząca Rady Gminy zawiadomi wnoszącego petycję. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



Załącznik do uchwały nr IX/74/2019 

Rady Gminy Żyrzyn z dnia 30 grudnia 2019 r. 

Uzasadnienie 

Dnia 21 sierpnia 2019 r. wpłynęła do kancelarii Urzędu Gminy Żyrzyn petycja skierowana do Rad 

Gmin położonych w Powiecie Puławskim w sprawie wdrożenia Polityki Zarządzania Konfliktem 

Interesów, a także wyznaczenia w Urzędzie osoby odpowiedzialnej za egzekwowanie tej polityki, 

wprowadzenie mechanizmów kontroli naruszenia tej polityki i ustanowienia konsekwencji za jej 

nieprzestrzeganie. 

Petycja ta została w dniu 26 sierpnia 2019 r. przekazana pracownikowi obsługującemu Radę Gminy 

Żyrzyn. 

Z uwagi na uzgodniony wcześniej harmonogram pracy Rady Gminy nad uchwałami dotyczącymi 

nowych stawek podatkowych, oraz szczególnie trudnych dotyczących gospodarki odpadami 

wnoszący petycję został poinformowany przez Przewodniczącą Rady Gminy Żyrzyn o przedłużeniu 

terminu rozpatrywania do dnia 31 stycznia 2020 r. 

W związku z powyższym, stosownie do swoich kompetencji, wynikających z art. 19 ust. 2 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), Przewodnicząca 

Rady Gminy Żyrzyn skierowała petycję w celu zbadania jej zasadności do Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zapoznała się z treścią petycji oraz poradnikiem Centralnego 

Biura Antykorupcyjnego. 

Komisja przed podjęciem decyzji zasięgała opinii radcy prawnego obsługującego Urząd Gminy 

Żyrzyn. 

Komisja uznała, że w obowiązującym stanie prawnym funkcjonuje szereg przepisów określających 

działania antykorupcyjne i decydujących o przejrzystości życia publicznego w Polsce, jak np.: 

 ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), która 

reguluje zasady składania oświadczeń majątkowych zarówno przez radnych, jak i urzędników 

samorządowych, a także wprowadza zakaz prowadzenia działalności gospodarczej przez 

radnych z wykorzystaniem mienia gminnego, jak też reguluje sprawy dotyczące zakazu 

przyjmowania darowizn, 

 ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez 

osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1393 ze zm.), która obliguje 

do ujawniania przez osoby publiczne korzyści w Rejestrze Korzyści prowadzonym przez 

Państwową Komisję Wyborczą, 

 ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 

ze zm.), która określa zasady uczciwej konkurencji oraz sposób administrowania środkami 

publicznymi zarówno krajowymi, jak też pochodzącymi z Unii Europejskiej, 

 ustawa z dnia 24 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1282 

ze zm.), która wprowadza zakaz zatrudniania współmałżonków oraz osób pozostających 



w stosunku pokrewieństwa w przypadku jeśli między tymi osobami wystąpiłby stosunek 

bezpośredniej podległości służbowej. 

Ponadto Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stwierdziła, że brak jest podstawy prawnej 

do tworzenia przez Radę Gminy Żyrzyn oddzielnych aktów prawnych, polityk i dokumentów 

określonych przez wnoszącego petycję jako „Polityka Zarządzania Konfliktem Interesów”. Tym 

samym pozbawione są podstawy prawnej wnoszone w pkt 2-4 petycji zasady stosowania takiej 

polityki. 

Przywołany w petycji dokument CBA, który w przejrzysty sposób wskazuje na sposoby 

przeciwdziałania korupcji, nie jest aktem prawnym i zalecenia z tego poradnika również nie 

obligują organów jednostek samorządu terytorialnego do tworzenia dodatkowych przepisów prawa 

w tym zakresie. 

Reasumując, po rozpatrzeniu petycji - Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Żyrzyn nie 

widzi potrzeby wprowadzania dodatkowych rozwiązań regulujących poruszoną w petycji sferę. 

Tym samym Komisja, Skarg, Wniosków i Petycji zawnioskowała o uznanie powyższej petycji 

za niezasługującą na uwzględnienie. 

Po zapoznaniu się z ustaleniami Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Rada Gminy Żyrzyn przyjęła 

za uzasadnione podjęcie uchwały uznającej petycję dotyczącą wdrożenia Polityki Zarządzania 

Konfliktem Interesów za niezasługującą na uwzględnienie. 


