
KOMIS JA ROZPATRUJ,{CA WNIO SKI
O WYRAZENIE ZGODY

NA ZATRUDNIENIE OSOB.
KTORE PEI,NII.Y FI.]NKCJE PUBLICZNE

DECYTJA NR 9I2OI5

z dnia 31 grudnia, 2015 r.

Na podstawie art. 105 $ 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz. V z 2013 r. poz. 267 z poLn. zm.)

w zwiqzku z art.7 ust. I i 2 ustawy z diia 21 sierpnia IggT r. o ograniczeniu
prowadzen\a dzia\.alnoSci gospodarczej przez osoby pelni4ce funkcje publiczne
(Dz.tJ.22006 r. Nr 216,po2.1584 zpo24. zm.)

Komisja rozpatruj4ca wnioski o wyrhienie zgody na zatrudnienie os6b,
kt6re pelnity funfrcje publiczne

umarza postgpowanie sprawy z wniosku
Starosty Powiatu Tomaszowskiego o

Pana Piotra Kagankiewicza - bylego
wyrahente zgody na zatrudnienie

o.o. w Tomasizowie Mazowieckim.w Tomaszowskim Centrum Zdrowia sp. d

UZASADNIENIE

28 listopada 2014 r. Pan Piotr $agankiewicz: wyst4pil z wnioskiem
o wyraaenie zgody na zatrudnienie \]v Tomaszowskim Centrum Zdrowta
sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim.

W latach 2006-2014 Pan Kagank[ewicz zajmowat stanowisko Starosty

Powiatu Tomaszowskiego. Tomaszow i$ie Centrum Zdrowia sp. z o.o. jest

sp6lk4 utworzonq przez Powiat Tomaszpwski, w kt6rej Powiat posiada 100%

udziaLow. Z itformacji przekazanychprzbz wnioskodawcg wynika, 2e w okresie

pelnienia funkcji Starosty zostaly wypane liczne decyzje administracyjne

dotyczqce sp6tki Tomaszowskie Centruin Zdrowia, z:,wiqzane z jej biel1cym



funkcjonowaniem. Deeyzje byly podejmowane zar6wno przez pana
Kagankiewicza, jakiprzez osoby, dzialajqce z jego upowaznienia.

12 grudnia 2014 t. Komisja wyst4pila do wnioskodawcy z prosb4
o doprecyzowanie wniosku, tj. o podanie stanowiska, na kt6rym zamierza
podj4i zatrudnienie. W odpowiedzi - pismem z 16 grudnia 2014 r. - Fan
Kagankiewicz poinformowal, 2e zamigrza ubiegad sig o zatrudnienie na
stanowisku Prezesa Tomaszowskiego Cerhtrum zdrowiit sp. z o.o.

W celu zapoznania sig ze ws
ww. wniosku Komisja wyst4pita do S

Mazowieckim z pro6b4 o przekazan
w fnych, w kt6rych bral. udziaL pan
w stanowiska Starosty w stosunku do
go o.o.

Komisja zwr6cila sig r6wnie2 do Przewodnicz:,4cego Rady Nadzorczej
Tomaszowskiego Centrum Zdrowra sp. z o.o. o przekazanie informacji
dotycz1cych zakresu czynnoSci, jakie w przypadku zatrudnienia zostan4
powierzone Panu Kagankiewiczowi.

wego zostala przekazana
kt6rych bral udzial Pan Piotr
Centrum Zdrowia.

ej przekazal natomiast informacjg, Le
,,obecna Rada Nadzorcza nie zamierza zbtrudniai w iakimkolwiek charukterze
Pana Piotra Kagankiewicza" .

w zwr1zku z powylszym, 27 stycpnia 2015 r. araz 12 czerwca 2015 r.
Kornisja wystosowala do wnioskodawc! pisma z pytarttem, czy w zwiuzku
:z informacjq atrzyman4 od Przewodniczqcego Rady Nadzorczej, przekazany
wniosek jest aktualny. Pan Kagankiewicz nie udzielil odpowiedzi na Ladne
z pism. Natomiast uplyn4l rok od momentuL zaprzestania zajmowania stanowiska.
Staro sty Tomaszowskiego przez Pana Kagankie wicza.

Wobec powylszych fakt6w bezprzedmiotowe s1;alo sig rozpatrywanie
wniosku Pana Piotra Kagankiewicza o v,ryrahenie zgody na zatrudnienie
w Tomaszowskim Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim.
''Zgodnie bowiern z art.7 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu
prowadzenra dzialalnoici gospodarczej prz,ez osoby pe:tni4ce funkcje publiczne
(Dz. U. z 2005 r. Nr 216, poz. 1584) zakaz zatrudniania lub wykonywania
innych zajg1 u przedsigbiorcy, w stosunku do kt6rego wnioskodawca bral udzial
w wydawaniu rozstrzygnig1 w sprawach indywidualnych dotyczqcych tego
przedsigbiorcy obowi4zuj e przez rok od zaprzestania zajmowania stanowiska
lub petrnienia funkcji publicznej. Komisja rozpatrujEca wnioski o wyraaenie
ir,gody na zatrudnienie osdb, kt6re pelnity funkcje publiczne postanowila
postgpowanie w tej sprawie umorzy(, na podstawie art. 105 $ 1 Kodeksu
postgpowania administracyj nego.

t-



POUCZENIE

Decyzja niniejsza jest ostateczna w administracyjnym toku instancji, jednakze strona
niezadowolona z decyzjt moze wyst4pi6 do organu, k16ry wydal niniejsz4 decyzjE
o ponowne rczpatrzenie sprawy w ciqgu 14 dni od dnia jej dorgczenia.
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