
KO MISJA ROZPATRUJACA WNIOSKI
O WYRAZENIE ZGODY

NA ZATRUDNII]NIE OSOB,
KTORE PEI,NII,Y FUNKCJE PUBLICZNE

DECYZJA NR II2OI5

z dnia 6 lutego 2015 r.

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 2r sierprria rggZ r.
o ograniczeniu prowadzenia dzialatnoSci gospodarczej przez osoby pelni4ce firnkcje
publiozne (Dz. u. z 2a06 Nr 216 poz. 1584 z poLn. zm.) w zwiqziu
z att- | tej ustawy oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania
adrninistracyjnego (D2. 1;J.z2013r.poz.267 zp6An" zm.)w zwi4zkuzart.7 ust.4
cytowanej ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Komisj a rozpaftuj4ca wnioski o w.yra2enie
zgody na zatrudnienie os<'lb, kt6re pelnily funkcje publiczne

po rozpatrzeniu

sprawy z wniosku Pana Jana Wajanta. - bylego II Zastgpcy Prezydenta Miilsta Myslowice
o wytahenie zgody na zatrudnienie w sp6lce Miejskie Przedsigbiorstwo Wodoci4g6w
iKanalizacji sp. z o.o. w Myslowicach na stanowisku dyrektora ds. technicznych

postanawia

wyraziI zgodE na podjgcie zatrudnienia przez Pana Jana Wajanta w spr6lce lrliejskie
Przedsigbiorstwo Wodoci4g6w i Kanalizacji sp. z o.o. na stanowiiku d.yreftora
ds. technicznych.

UZASADNIENIE

Pisrnem z dnia lE grudnia 2014 r. Pan Jan Wajant wyst4pil z wnioskiem do
Komisji tozpatruj4cej wnioski o wyralenie zgody na zatrtdnieniJ os6b,, kt6re pelnily
funkcje publiczne, o wyrahenie zgody na zatrudnienie w sp<ilce \Alejskil
Przedsigbiorstwo Wodoci4g6w i Kanztlizacji sp. z o.o.



Pan Jan Wajant zajmowal stanowisko II Zastgpcy Prezyrdenta Miasta Myslowice
od dnia 22 grudnia2010 r. do dnia 12 grudnia2014 r.

W okresie zajmowania stanowiska do kompetencji Wnioskodawcy nale1alo:- sprawowanie bezpodredniego nadzoru'nad Wydzialem Architektury i JBudownictwa,
Wydzialern ochrony Srodowiska, Wydzialem Geodezji i Katastn;, Wydzialem
Gospodarki Komunalnej, Wydziatrem Gospodarki Nieiuchomo$ciarrri i Nadzoru
WlaScicielskiego,

- zapewnienie w podporz4dkowanych korn6rkach organizacyjnych kgmpleksowego
rozwiqzywania problem6w funkcjonowania i rozwoju iriasta, 

-" "

- nadzorowanie_udzielania odpowiedzi na wnioski i interpelacje posl6w, senat,or6w
i radnych w zakresie powierzonej dzialalnoSci,

- nadzorowanie tozpatrywania skarg i wniosk6w obywateli w zakresi,e powierzonej
dzialalnoSci.

- zastgpowanie Prezydenta Miasta Myslowice w czasie jego nieobecnoSci.
kresie zajrnowania stanowislia II ZastgpcyPre wydawaniu rozstrzygnigd inclywiduafny.itw a Wodoci?g6w i Kanaliza<:ji sp. z o.o.

Miejskie Przedsigb analizacji sp. z o.o. stanowi
gminn4 sp6lkg kt6r4 

- 
gmina powolalaa zaduh publiczny dzjataliolci Sp-Ottci jest

tealizacja zadah wymienionych w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 ,. o ibiorowym
zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzeniu Sciek6w. Za pohrednictwem SpOtt<i
Grnina Miasta Myslowice realizuje zadania wlasne dotyczqce zbioroweg ct zaopatrzenia
w wodg oraz zbiorowego odprowadzaniaSciek6w.

Pan Jan Wajant podkreslil w swoim wniosku, ze rozstrzygnigcia rindywidgalne
wydawane w sprawach dotycz4cych Miejskiego Przedsigbiorstwa Wodoci4g6wi Kanalizacji dotyczyly rcalizacji zad,an spolt<i naleaqcych do sfery uzlteczlosci
publicznej i stanowily realizacjg zadlan wtainych gminy, do kt6rych Sp6tka zostala
powolana.

Komisja zwrocila srig do Urzgdu Miasta ie wszelkiej
dokumentacji dotyczgcej rozstrzygnig6 w spraw kt6rych bral
udzial Pan Jan wajant w okresie :zajmowania y prezydenta
w stosunku do Miejskiego Przedsigbiorstwa Wodoci qgow i Kanalizac.ji sp. ; o.o.
wraz z przedstawieniern zasadpodejmowania decyzji w tych sprawach.

W odpowiedzi z Urzgdu Miasita Myslowii e zotstala przekazana rlokumentacja
dotyczqca rozsttzygnigl, indywidualnych, v kt6rych uczestniczyl pan Jan Wajant,w stosunku do Miejskiego Przedsigbiorstwa Wodoci4g6w i Kanalizacji. ilvti
to przedsiEwzigcia maj4ce na celu realize cjg zadah wlasnych gminy w zakresil
zbiorowego zaopatt,ywania w wodg i odprowadzania Sciek6w, takiJh jal np. wydanie
zezwolenia na lokalizacjg na dzialce stanowi4cej pas drogowy drogi gminnej priylqcza
wodoci4gowego, wydanie zezwolenia na umi esiczenie w pasie l.o-go*y- wzqdzen
infrastruktury technicznej lrogami lub
potrzebami ruchu drogowe ci ie wysoko6ci
oplaty za zajgcie pasa d g, rdent Miasta



Myslowice a tak2e ustalenie lokaltizacji inwestycji celu publicznego polegaj4cego
na wymianie sieci wodoci4gowej wraz zprzyl4czami.-

Ponadto, zostala przedstawiona procedura podejmowania decyzji w przekazanych
rozstrzygnigciach indywiLdualnych. Projekt rozstrzygnigcia byl przygotowany przez
pracownika, prowadz4cego sprawg. Nastgpnie orobu uproUnj4.,r sprarwdzala
prawidlowoSi projektowanego zalatwienia sprawy. W p.rypudku 

"apr:obaty 
sprawa

trafiala do podpisu II ZastEpcy Prezydenta Miasta Pana Wajantu. at..pia"cja mogia byijednostopniowa lub wielostopniowa. W przypadku akceptacji wieiostopnio*.i,
rozstrz'ygnigcie bytro akceptowane r6wnie 2 przez kierownik6w jednostek organi ,inyinyit,,
i ostatecznie trafialo do podpisu pana Jana V ajanta.

Kornisja zwrocila siq r6wnie2 do Prezesa Zarzqdu Miejskiego przedsigbiorstwa
Wodooi4g6w i Kanalizacji sp. z o.o. z proSb4 o przekazanie infoimacji dotyc:z4cych
zakresu czynnoSci, jakie w przypadku ewentualnego zatrudnienia zostan1 powierzone
Panu Wajantowi.

W odpowiedzi Prezes Zarzqdu Miejskiego Przedsigbiorstwa Wodoci4griwi Kanalizacji sp. z o.o. poinformowal, 2e beiposrednim przeloaonym dyrekiora
ds. technicznychjest Prez:es Zarzqdu oraz 2e stanowisko to nie wiqze sii z pelnieniem
jakiejkolwiek funkcji w organach Sp6lki, w tym takae w chaiakterze prokurenta.
Do obowiqzk6w dyrektora ds. technicznychnalely m.in.:
- organizowanie i efektywne zarzqdzanie pionern tecluricznym Spolki, tj. koorclynacja

inwestycj i (nadzorowanie terminowej, j ak oSciow ej oraz finansowej ieitizacii pianOw
oruz ich optymalizacja), koordynacj a dzialalnoSci w zakresie odtworzefir nawiorzchni
po awariach oraz ptac zleconych, jak r6wnie| nadz6r nad zasobami sprzgtowymii taborem samochodowym oraz koordynacja i nadzor nad dzialalttoSciq Sp6ttiw zakresie eksploatacji sieci wodoci4gowo-kanali zacyjnej oraz pozontut.i
i n frastruktury wo dn o -kanalizacyj n e.i ;- koordynacja ptac podwykelawc6w wsp6lpracuj4cych przy realizacji inwestycji,- dbalosd o rozw6j i wykorzystanie kompetencji pracownik6*,

- wsparcie merytoryczne dla podleglego zespolu specjalist6w,
- nadzor nad dokum entacl1 technicznq,
- planowanie i rozwoj w z:,arz1dzanym obszarze,
- koordynacja nad opracowywanymi wieloletnimi i rocznymi planami iLnwestycyjno-

remontowyml,
- przygotowy"wanie Zarzydowi

pr zy dzielonych czynno S o i.
projekt6w akt6w normatywnych w zakresie

Ponadt<r, zgodnie ze schetnatem organizacyjnym Sp6lki dyrektorowi ds. technicznych
podlega zastEpca dyrektora cls. inwestycji, zastEpca dyrektora ds. odtworzeri nawierzchni
oraz zastgpca dyrektora ds. eksploatacj i sieci.

Na podstawie materialuprzekazanego w sprawie stwierdzono, co nastgpuje:
Zgodnie z art.7 ust. I us1;awy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
dzialalnoSci gospodarczej przez osoby pelni4ce funkcje publiczne (Dz. tJ. z 20A6 r.
Nr 216 poz. 1584 zpoLn. zm"), osoby wymienione w art" I oraz art.2 pkt l-3 i 6-6b
nie mog4, ptzed uplywem roku od zaprzesrania zajrnowania stanowiska lub pelnienia



zajg(, u przedsigbiorcy, jeheli braty
indywidualnych dotycz4cych tego

Przepis att.7 ust. 2 ww. ustawy przewiduje mozliwoSd odstgprstwa od zasady
wyrazonej w art' 7 ust. 1 powyhszej ustawy. Odstgpstwo to, pole gajEce na wyrazeniu
zgody na podjgcie zatrudnienia przed uplywem roku od zajrnowiniaiut-p,etnienia funtcii
przez osoby wymienione w art. r oruz art. 2 pkt 1-3 i 6-6b, muLsi wystgpowai
w uzasadnionych przypadkach.

w sprawie K.omisja uznala,
ZastEpcy Prezydenta .Miasta

Miejskiego Przedsigbiorstwa

funkcji, byc zatrudnione lub wykonywa6 innych
l;dztal w wydaniu rozstrzygnigc w sprawach
przedsigbiorcy.

Po przeanalizowaniu posiaclanych dokumentow
ze wnioskodawca w okresie zajmowania stanowiska II
Myslowice nie dziahal w spos6b stronniczy wobec
Wodoci4g6w i Kanalizacji sp. z o.o.

Miejskie Przedsigbiorstwo Wodoci4g6w i Kana)izacji sp. z o.o. jest tzw. gminn4
osob4 prawnq, w kt6rej wszystkie udzialy posiada Gmina Miasta Mysrlfowice, Sp6lka
zostala powolana w celu biez4cego i nieprzerwanego zaspokajania zbio:rowych poirzeb
ludnoSci w drodze Swiadczenia ustug powszechnie dostgpnyrtt. Za jej poSredniotwem
Grnina Miasta Myslowice realizuj e zadania wlasne o charakterze u1ytecznoSci
publicznej. Interesy wigc Grniny oraz Sp6lki nie stoj4 w sprzecznoSci. 'Wnioskoclawca,
zar6wno podejmuj4c decyzje w okresie zajmowania stanowiska
II ZastEpcv Prezydenta Miasta Myslowice w stosunku do Miejskiego Frzedsiglbiorstwa
Wodoci4g6w i Kanalizacji, jak i bgd4c zatrudnionych w SpOlce - jakr osoba
o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych - dziata w interesie dobra wsrp<ilnego
mieszkaric6w Gminy.

Maj4c na uwa.dze wskazane powyzej okolicznoSci Kornisja uznaje,
2e w niniejszej sprawie zachodzi uzasadniofly, w rozumieniu art. 7 ust. 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1991 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnoSci gosllodarczej ptri,
osoby pelni4ce funkcje publiczrre, przypadek przemawi ajqcy ztr udzieleniem
wnioskowanej zgody na podjgcie zatrudnienia.



POUCZENIE

Decyzja niniejsza jest ostateczna w administracyjnym toku instancji, jednakze strona
niezadowolona z decyzji moze wyst4pi6 Oo oigunu, kt6ry wydi nirniejsz4 decyzjg
o ponowne rozpatrzenie sprawy w ci4gu 14 dni od dnia jej dorgczenia.
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