Uchwała Nr XV/219/2019
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 24 października 2019 roku
w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia Polityki Zarządzania
Konfliktem Interesów.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 9 ust. 2, w związku z art. 2 i 3
ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r., poz. 870 ze zm.) Rada
Miejska Leszna uchwala, co następuje:
§1
Rada Miejska Leszna postanawia nie uwzględnić wniosków zawartych w treści petycji.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej Leszna.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna
Tomasz MALEPSZY

Uzasadnienie do Uchwały Nr XV/219/2019
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 24 października 2019 roku
w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia Polityki Zarządzania
Konfliktem Interesów.
W dniu 21.08.2019 roku do Rady Miejskiej wpłynęła petycja o wprowadzenie Polityki
Zarządzania Konfliktem Interesów, wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za
egzekwowanie tej polityki, wprowadzenie mechanizmu kontroli naruszeń wspomnianej
polityki, ustanowienie konsekwencji za nieprzestrzeganie Polityki Zarządzania
Konfliktem Interesów. Przy czym, zgodnie z treścią petycji (po jej uzupełnieniu, które
wpłynęło w dniu 21.08.2019r.) rozpatrzenie petycji i ewentualne wprowadzenie Polityki
zarządzania konfliktem interesów winno dotyczyć tylko Radnych, nie jak pierwotnie
wskazano zostało pracowników UM.
Przewodniczący Rady Miejskiej Leszna, stosownie do swoich kompetencji
wynikających z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), działając w związku z art. 18b ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.),
skierował petycję do rozpoznania do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Komisja na
swoim posiedzeniu w dniu 16 października 2019 roku zapoznała się z treścią petycji,
przenalizowała dokumenty, w tym opinię Kierownika Biura Prawnego Urzędu Miasta
Leszna.
Komisja stoi na stanowisku, że w obowiązującym systemie prawnym w Polsce
funkcjonują przepisy o charakterze antykorupcyjnym, które regulują także działalność
Radnych. Jednocześnie brak jest podstawy prawnej do tworzenia oddzielnych
dokumentów, wewnętrznych aktów prawnych, zwanych przez autora petycji „Polityką
Zarządzania Konfliktem Interesów”. Analogicznie, wobec powyższego nie ma
podstaw, aby wyznaczyć osobę odpowiedzialną za wdrożenie tego aktu. Przytoczony
w treści petycji poradnik CBA nie nosi znamion aktu prawnego i nie może być uznany
jako wiążący dla organów Miasta Leszna, choć bez wątpienia zalecenia te posiadają
wartość praktyczną, wskazując sposoby przeciwdziałania korupcji.
Warto podkreślić, że istnieje potrzeba przeciwdziałania korupcji i zarządzaniem
konfliktem interesów. Dlatego też w Urzędzie Miasta Leszna obowiązuje Kodeks Etyki
Pracowników Samorządowych wprowadzony Zarządzeniem Nr K/592/2015
Prezydenta Miasta Leszna z dnia 16.11.2015r. w sprawie Procedur kontroli
zarządczej. Przedmiotowy kodeks zawiera zapisy, które mają służyć
m. in. przeciwdziałaniu korupcji i konfliktom interesów.
Po zapoznaniu się z opinią, zawierającą stanowisko, iż wobec braku obowiązku
ustawowego przyjęcia regulacji prawnych o treści wskazanej przez autora petycji,
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rekomenduje Radzie Miejskiej Leszna uznanie
petycji za bezzasadną.

