UCHWAŁA NR XII/155/19
RADY MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 29 lipca 2019 r., złożonej przez osobę fizyczną, uzupełnionej
pismem z dnia 20 sierpnia 2019 r., w sprawie wprowadzenia w życie „Polityki Zarządzania Konfliktem
Interesów”
Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r.,
poz. 506 z późn. zm.) w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r.,
poz. 870)
Rada Miasta Piekary Śląskie
uchwala
§ 1. Odrzucić petycję z dnia 29 lipca 2019 r., złożoną przez osobę fizyczną, uzupełnioną pismem z dnia
20 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia w życie „Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów” ze względu
za brak podstaw prawnych do realizacji zawartych w niej wniosków.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Piekary Śląskie, którego
zobowiązuje się do powiadomienia składającego petycję o podjętej uchwale.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Piekary Śląskie
Tomasz Wesołowski

Id: 49DA221A-25AC-40B8-B7DC-E8F9597E97A6. Podpisany

Strona 1

Uzasadnienie
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Piekary Śląskie na posiedzeniu w dniu 26 sierpnia
2019 r. rozpatrywała petycję z dnia 29 lipca 2019 r., złożoną przez osobę fizyczną, uzupełnioną pismem
z dnia 20 sierpnia 2019 r., w sprawie wprowadzenia w życie w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie „Polityki
Zarządzania Konfliktem Interesów”.
Komisja uznała wnioski zawarte w petycji za niezgodne z prawem. Podstawowym dokumentem
regulującym funkcjonowanie samorządu gminnego, jego organów stanowiących i wykonawczych, prawa
i obowiązki radnych jest ustawa o samorządzie gminnym. Rada Miasta nie ma podstaw prawnych do
podjęcia żadnych z działań proponowanych w petycji.
Możliwość zapoznania się z dokumentami w sprawie petycji mieli wszyscy radni.
Odrzucenie petycji przez Radę Miasta jest w pełni zasadne.
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