
KOMISJA ROZPATRUJ,{CA WNIOSKI
O WYRAZENIE ZGODY

NA ZATRUDNIENIE 0568,
KTORE PEtr-,NItr,Y FIINKCJE PUBLICZNE

DECYZ,IA NR 4I2OI5

z dnia 19 marca 2015 r.

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 2l sierprLia 1997 r.
o ograniczeniu prowadzenia dziaLalnoSci gospodarczej przez osoby pelni4ce funkcje
publiczne (Dz. u. z 2006 Nr 216 poz. 1584 z pofln. zm.) w zwiqzku
z art. I tej ustawy oraz art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z p62n. zm.) w zwiqzkt z art.7 ust. 4
cytowanej ustawy z dnia 2l sierpnia 1997 r. - Komisj arczpatuj4ca wnioski o wyrazenie
zgody na zatrudnienie os6b, kt6re pelnrly lirnkcje publiczne

po rozpatrzeniu

sprawy z wniosku Pana Eugeniusza Chalupniczaka - bylego ZastEpcy W6jta Gminy
Czerwonak o wyrahenie zgady na zatrudnienie w sp6lce gminnej - Przedsigbiorstwie
Wielobranzowym ,,TRANSKOM" sp. z o.o. w Kozieglowach na stanowisku specjalisty
ds. planowania

postanawia

v,rytaziI zgodg na podjgcie zatrudnienia przez Pana Eugeniusza Chafupniczaka
w sp6lce gminnej - Przedsigbiorstwie Wielobranzowyn'r ,,TRANSKOM" sp. z o.o. na
stanowisku specjalisty ds. planowania.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 26 stycznia 2015 r. Pan Eugeniusz Chafupniczak wystqpil
z wnioskiem do Komisji rozpatrqqcej wnioski o wyrahenie zgody na zatrtdnienie os6b,
kt6re pelnily funkcje publiczne, o wyralenie zgody na zatrudnienie w Prz"edsigbiorstwie
Wiolobranzowym,,TRANSKOM" sp. z o.o,



. Pan Eugeniusz Chalupniczak zajrnowal stanowisko Drugiego ZastEpcy W6jta
Gnriny czerwonak od 2 kwietnia2}}7 r. do 17 grudnia 2014 r.

Wnioskodawca poinlbrmowal, 2e w okresie pelnienia obowi4zJk6w ZastEpcy
W6jta wydal pigd decyzji administracyjnych, z upowainienia W6jta Gmily cr..*onat,
w stosunku do Przedsigbiorstwa Wielobranzow sp. z o.o. Decyzje te

ablicy drogi gminnej. Byly
z dnia drogac,h publicznych
ozporzydzenia Rady Ministr6w z <lnia I czerwca
udzielania zeztvolen na zajqcie pasa drogowego

9". U. Nr 140, poz. l48l z pohn.zm.) oraz uchwaty Nr 17llxxill21o< nuay-cmiiy
czerwonak z dnia 17 czerwca2004 r. (Dz. Urz. Nr rl-5 220lipca2004 r.).

Komisja zwr6cila sig do Urzgdu Ciminy Czerwonak o przek azanie wszelkiej
dokumentacji dotyczEcei rozstrzygniE1 w sprawach indywiduainych, w kt6rych bral
udziaN Pan Eugeniusz Chalupniczakw okresie zajmowania stanowiska Zlstgpcy W6jtaw stosunku do Przedsigbiorstwa wielobranzowego ,,TRANSKOM', sp. z o,o. wraz
z przedstawieniem zasad podej mow ania decy zji w tych sprawach.

W odpowiedzi z lJrzgdu Gminy Czerwonak zostal przekazany wyci4gz regulaminu organizacyjnego Urzgdu, z kt6rego wynika, i," pan nugeliusz
Chatupniczak ptowadzil sprawy zwiqzane z bezpieczefstwern Gminy, zarz4dzania
drogami, ochron4 zdrowia i informatyzacjq. Wnioskodawcy podlegalo i byllo przezniego
nadzorowane Biuro Ochrony Informacji , Wydzial ds. Zarzqdruniu Kryzyriowego, Straz
Gminna oraz Wydzial Zarz1dzania Drogami. Zgodnie z regulaminem, w ramach
powierzonego nadzotu, Zastgpcy W6jta ustalali strategie wykony.wania zad,afr
powierzonych wydzialom (w uzgodnieniu z W6jtern), inic;owati i koordynowali
opracowywanie i tealizacjg program6w spotreczno-gospodarczych Gmriny, wstgpnie
akceptowali projekty program6w i plan6w pracy *ydriutO*, ocenial-i stopiLri i
prawidlowoSd wykonywania zadahpowierzonych wydzi trtom, koordynowa.li wsp6lprac9
migdzy nadzorowanymi wydzialami oraz miEdzy tymi wydzialami a wydzialami
nadzorowanymi przez inne osoby z Kierownictwa. Natomiast w ramach ptzyizielonych
zadah Zastgpcy W6jta m.in. aprobowali wstgpnie projekty uchwal Rady przygotowane
ptzez wydzialy i gminne jednostki organizacyjne, wydawali z upilwaznienia -zarzqdzenia W6jta, skladali oSwiadczenia woli w imieniu Gminy w granicach
udzielonych pelnomocnictw, podpisywali decyzje administracyjne ,rry granicach
udzielonych upowaznieri.

Ponadto, z urzEdu Gminy zostaty przekazane upowaznienia
oraz 9 grudnia 2010 r. udzielone przez wrSjta Gminy czerwonak
chalupniczakowi do skladania oswiadczefi woli w zakresie zarz4du
oraz kopie pigciu decyzji dotyczqcych zezvvolenia na umieszczenie
w pasie drogi gminnej w latacnr 2010-2014.

z 15 maja 20A7 r.
I'anu liugeniuszowi
mieniem gminnym
tablicrz reklamowej

Kornisja zwr6cila sig r6wniez do Przedsigbiorstwa Wielobranzowego
,,TRANSKOM" sp. z o.o. z profib4 o przekazanie informacji dotycz4r>ych zakresu
czynnoSci, jakie w pr4.padku ewentualnego zatrudnienia zostanl powierzone panu
Chatupniczakowi.



W odpowiedzi, z Przedsigbiorstwa Wielobranzowego ,,TRANSKOM,' sp. z o.o.

p ortu. Do jego
g )Ja transportu
przewoz6w osobowych, przygotowanie strategii do nowych obszar6.w prr"*iro*
autobusowych, Y q- os6b niepelnosprawnych a takze inne obowiqzki dotycz1ce
dzialalno ici wydzi alu.

Na podstawie mater ialu przekazanego w sprawie stwierdzono, co na stgpuj e :

Zgodnie z art.7 ust. I ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
dziatralnosci gospodarczej przez osoby pelni4ce funkcje publiizne (Dz. rJ. z 2006 r.
Nr 216 poz. 1584 z poLn. zm), osoby wymienione w art. I oraz aft. 2 pkt 1-3 i 6-6b
nie mog4, ptzed uptrywem roku od zaprzestania zajmowania stanowiska'lub pelnienia
funkcji, by6, zatrudnione lub wykonywa6 innych zajE( u przedsigbiorc.y, jeieli braty
udzial w wydaniu rozstrzygniEl w sprawach indywidualnych dotyczqcych tegl
przedsigbiorcy.

Przepis art. 7 ust. 2 ww. ustawy przewiduje mozliwoS6 odstgpstwa od zasady
wytaircnej w art. 7 ust. I povryhszej ustawy. Odstgpstwo to, pole gaj[ce na wyra1eniu
zgody na podjgcie zatrudnienia przed uplywem roku od zajmowania lub-pe,tnienia nrntcji
przezosoby wymienione w art. I oraz art. 2 pkt l-3 i 6-6b, musji wystgpowa6
w uzasadnionych przypadkach.

Po ptzeanalizowaniu posiadanych dokument6w w sprawie Komisja uznala,
2e Pan Eugeniusz Chalupniczak w okresie zajmowania stanowiska Zarstgpcy W6jta
Gminy Czerwonak nie clzialat w spos6b stronniczy wobec enredsigtiorrtiru
Wielobranzowego ,,TRANSKOM" sp. z o.o.

Wnioskodawca podejmowal decyzje dotyczqce Przredsigbiorstwa
wielobranzowego ,,TRANSKOM" sp. z <>.o., dzialaj4c w ramach udzielonych przez
W6jta Grniny Czerwonak pelnomocnictw. l)zialaniate wynikaly z ustalonr3go w Gminie
podzialu pracy pomigdzy czlonkami K,ierownictwa. Rozstrzygnigcia, w ktqrych
uczestniczyl Pan Eugeniusz Chatupniczak, w stosunku Przedsigbiorstwa wynikaly
z obowiqzuj4cych przepis6w prawa tzn. ustawy z dnia 2l marca 1985 r. o d.ogu.fi
publicznych oruz rozporz4dzenia Rady Ministr6w z dnia I czerwca 2004 r. w sprawie
okreSlenia warunk6w udzielania zezwolefl na zajgcie pasa drogowego. Natomiast stawki
oplat za umieszczenie tablicy reklamowej w pasie drogi gminnej byty ustalane zgodnie
z cennikiem oplat okreslonyrn w uchwale Nr 171lXXyIl2004 Rady Gminy Czerwonak
z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia stawek oplat zet zajmowanie pasa
drogowego dr6g grninnych na cele niezwiqzane z potrzebami zarzqdzaniu d.ogu i lub
pottzebami ruchu drogowego. Rozstrzygnigcia, kt6re podejmowal V/nioskodawca
w stosunku do Przedsigbiorstwa Wielobranzowego ,,TRANSKOM" sp. z o.o. naleLaly do
rutynowych bez element6w uznaniowoSci.

Maj4c na uwadze wskazane powyzej okolicznoSci Komisja uznaje,
2e w niniejszej sprawie zachodzi uzasadniofly, w rozumieniu arl,. 7 u.st. 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnoSci gospodarczej prziz
osoby pelni4ce funkcje publiczne, prrrypadek przemawiaiqcy za udzieleniem
wnioskow anej zgo dy na p odj gc i e zatrudnieniLa.



POUCZENIE

Decyzja niniejsza jest ostateazna w administracyjnym toku instancji, jednakze strona
niezadowolona z decyzji mohe wyst4pi6 do oiganu, kt6ry wydai nini..lrr4 decyzjg
o ponowne rozpatrzenie sprawy w ci4gu 14 dni od dnia jej dorgczenia.
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