RADA GMINY
ŁAŃCUT
U C H W A Ł A Nr XIV/171/19

Rady Gminy Łańcut
z dnia 8 października 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji
Na
podstawie art.
18b
ustawy z
dnia
8
marca
1990
roku
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), oraz art. 9 ust. 2 i art. 13
ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 870) Rada Gminy
Łańcut uchwala , co następuje:

Uznaje się za bezzasadną petycję radcy prawnego
Uzasadnienie stanowi załącznik do uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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ŁAŃCUT
Załącznik
Do uchwały Nr XIV/171/19
Rady Gminy Łańcut
z dnia 8 października 2019 r.

UZASADNIENIE

w sprawie rozpatrzenia petycji radcy prawnego Pana)

Dnia 22 sierpnia 2019 r. do Urzędu Gminy Łańcut wpłynęła petycja radcy
prawnego Pana H H
H dotycząca wdrożenia Polityki Zarządzania
Konfliktem Interesów.
Przewodniczący Rady Gminy Łańcut, stosownie do swoich kompetencji
wynikających z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm.), skierował
petycję do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Łańcut w celu
zbadania jej zasadności. Komisja w dniu 3.09.2019 r. zwróciła się do Wójta
Gminy Łańcut o zajęcie stanowiska i złożenie wyjaśnień w tej sprawie.
Wójt Gminy Łańcut pismem z dnia 6.09.2019 r. wyjaśnił, że żaden przepis
prawa nie przewiduje obowiązku stanowienia przez organy gminy regulacji
związanych z kwestiami korupcyjnymi i konfliktem interesów. Regulacje
w przedmiocie penalizacji czynów zabronionych w tym zakresie przewidują
przepisy prawa karnego i przepisów odrębnych. Wskazywane przez
wnioskodawcę,
sporządzone
przez Centralne Biuro Anty korupcyjne
w opracowaniu pt. „Korupcja Polityczna. Wskazówki dla przedstawicieli
organów władzy wybieranych w wyborach powszechnych" zalecenia stanowią
same w sobie informacje w przedmiocie właściwego postępowania w zakresie
ww. zagadnień i brak jest potrzeby tworzenia aktów wewnętrznych regulujących
tą materię. W związku z powyższym, biorąc pod uwagę że omawiane kwestie
regulowane są przepisami szczególnymi zbędne jest tworzenie kolejnej regulacji
w tym zakresie.
Mając na względzie całokształt prowadzonego w tej sprawie postępowania
wyjaśniającego, zebranych materiałów, argumenty prawne i faktyczne, Komisja
Skarg Wniosków i Petycji Rady Gminy Łańcut rekomenduje uznanie petycji za
bezzasadną.
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