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W odpowiedzi na zlo2onq dnia 23.08.2019r. Petycjq w interesie publicznym,
jak r6wnie2 w nawiqzaniu do naszego pisma z dnia 14.11.2019r., w sprawie
rozpatrzenia przedmiotowej Petycji podczas najbli2szej sesji Rady Miejskiej
w Suraiu, uprzejmie informujq, ii po przeprowadzonym postQpowaniu, Radni
Rady Miejskiej w Suraiu, nie uwzglqdnili zgtoszonej przez Pana Petycji.
W zalqczeniu uchwala wraz z uzasadnieniem Rady Miejskiej w Sura2u.
Przewodnrczaiy Rady N4ieiskiej
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UCHWALA NR )VS8/19
RADY MIEJSKIEJ W SURAZU
z dnia 27 listopada 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji

Na podstawie art.l8 ust.2 pkt.l5 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorz4dzie gminnym (Dz. U. 2019 po2.506,
poz. 1309, poz. 1696 i poz. l8l5) i art.9 ust.2 ustawy z dnia I I lipca 2014r. o petycjach (D2. L). z20t8r. poz. 870)
uchwala sig, co nastgpuje:

I

$ 1. Po przeprowadzonym postgpowaniu, nie uwzglgdnia sig petycji zgloszonej przez CASUS NOSTER
Kancelaria Radcy Prawnego Konrad C ezary Lakomy .
2. Uzasadnienie nieuwzglgdnienia petycji stanowi zal4cznik do uchwaly.
$ 2. ZobowiTuje sig Przewodnicz4cego Rady Miejskiej w Surazu do zawiadomienia wnosz4cego petycjg
o sposobiejej rozpatrzenia oraz przeslania odpisu niniejszej uchwaly wraz z uzasadnieniem.
$ 3. Uchwala wchodzi w irycie z dniem podjgcia.
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Uzasadnienie

W dniu 23 sierpnia 2019r. do Rady Miejskiej w Surazu wplyngla petycja radcy prawnego Konrada Cezarego
tr-akomego, kt6ry u.nosi o:

l)

wdrozenie Polityki Zarz4dmnia Konfliktem Interes6w zgodnie z zaleceniami Centralnego Biura
Antykorupcyjnego zawafiymi w dokumencie pt. ,,Korupcja Polityczna';
2) wymaczenie osoby odpowiedzialnej za egzekwowanie tej poliq-ki;
3) wprowadzenie mechanizmu kontroli naruszefi wspomnianej polityki;

4) ustanowienie konsekwencji za niepruestzeganie Polityki Zarzydzania Konfliktem Interes6w
Stosownie do postanowieri art.g ust.2 ustawy z dnia I I lipca 2014r. o petycjach (Dz.U. z20l8r. poz. 870)
petycja zloaona do organu stanowi4cego jednostki samoz4du terytorialnego jest rozpatrywana przez ten organ.
Zgodnie z art.l8b usta\ay z dnia 8 marca 1990r. o samorz4dzie gminnym Rada Miejska rozpatruje m. in. petycje
skladane przez obywateli. W tym celu powoluje Komisjg Skarg, Wniosk6w i Petycji. Zasady i tryb dzialania tej
komisji okre5la Statul Gminy.

Komisja Skarg, Wniosk6w iPetycji na posiedzeniu w dnfu Z2listopada 2019r. rozpatrzyla petycjg
w interesie publicznym wniesion4 przez CASUS NOSTER Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Cezary
Lakomy. Komisja zaopiniowala negatywnie wnioski zawarte w petycji. Rada Miejska w Sura2u po zapoznaniu
sig z opiniq Komisji Skarg, Wniosk6w i Petycji stwierdz4 Ze brak jest podstaw prawnych do z4dania podjgcia
dzialan maj4cych na celu uwzglgdnienie wniosk6w. Gmina SuraZ prowadzi szereg dzialafi zmierzajacych do
zapobieZenia konfliktom interes6w zar6wno w odniesieniu do Burmistrza Suraza, radnych gminy, jak
iwszystkich podmiot6w uwzglgdnionych w petycji. Przelawia sig to m.in. we wdrozeniu Kodeksu Etyki
Pracownika Urzgdu Gminy. A poza tyrn art.30 ustawy o pracownikach samorzqdowych stanowi, 2e pracownik
samorz4dowy zatrudniony na stanowisku urzgdniczym, w tym kierowniczym salnowisku urzEdniczym nie moze
wykonywai zajge pozostai4cych w sprzecznoSci lub zwi4zanych z zajgciami, kt6re wykonuje w ramach
obowiqzk6w sluzbowych, wywolujqcych uzasadnione podejrzenie o stronniczosci lub interesownoSci oraz za19e
sprzecznych z obowiqzkami wynikaj4cymi z ustawy. Zasada ta jest SciSle przestrzegana w Urzgdzie Miejskim
w Surazu. Kolejnym przykladem uniemoZliwiaj4cym pos4powanie we wlasnym interesie jest skladanie
oSwiadczeri majatkowych przez pracownik6w i radnych.

Prrytoczone wyzej przyklady wskazuj4, 2e mimo braku formalnego dokumentu takie dzialania zarz4dcze
majq miejsce.

Z lych tez wzglEd6w naleZy stwierdzii, ze przyj{,e i wdrozone wGminie Suraz rozwiqzania prawne
powodujq ze petycja nie zasluguje na uwzglgdnienie.
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