
KOMSJA ROZFATRUJ^{CA WNIOSKI
O WYR.AZEME ZGODY

NA ZATR.UDNIENIE 0S6B,
KTORE PEtr,NII,Y FUNKCJE PUBLICZNE

POSTANOWIEI\'IE
nr 1/2019

z dnia 7 marca 2018 r.

Na podstawie afi. 7 ust. 2 ustawy z dnia 2l sierpnia LggT r.
o ograniczeniu prowadzenia dzialalnoSci gospodarczej przez osoby petni4ce funkcje
publiczne (Dz.u. z 2006 Nr 216 poz. 1584 z p6in.nn.) w zrtdazi:tt
z att. I tej ustawy oruz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postgpowania adrninistracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 2G7 z p6in.zm.) w miqrzlctt
z att.7 ust. 4 cytowanej ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Komisja rozpatruj4ca
wnioski o wyrazenie zgody na zatrudnienie os6b, kt6re pehlty funkcje publiczne

po rozpatrzeniu

sprawy z wniosku Pana Piotra Magdonia - bylego pracownika Miejskiego Zauqdu
Dr6g w Rzeszowie o wyrazenie zgody na zatrudnienie w firmie HARTBEX
Przedsigbiorstwo Budowlane Sp. z o.o. z siedzlbq w Rzeszowie przy al. Kopisto
8a/496

postanawia

odm6wi6 wszczgciapostgpowania na podstawie art.6la $l kodeks postgpowania
administracyjnego

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 10 lutego 2018 r. Pan Piotr Magdori zwr6cil sig z wnioskiem do

Komisji ro4patruj4cej wnioski o wyrazenie zgody na zatrudnienie os6b, kt6re pehrily

funkcje publicz',ne, o wyrazenie zgody na zatrudnienie w firmie IIARTBEX



Przedsigbiorstwo Budowlane Sp. z o.o. z siedzibq w Rzeszowie prry al. Kopisto
8a/496.

Pan Piotr Magdori zajmowal w Miejskim Zan4dzie Dr6g w Rzeszowie
odpowiednio stanowiska:

- 15.02.2a10 r. -- 14.07.2011 r. - zastgpcy Dyrektora ds. Inwestycji,
- 15.07 .2Al I r. -. 0l . I I .Z0ll r. - p.o. Dyrektora,

- 02.11.2011 r. -. 15.09.2016 r. - Dyrekrora,

- 29 '12'2017 r' -- 18.01 .2018 r. - Dyrektora (s4dow e przywrScenie do pracy) . Zgodnie
z info:rmacj4 wrrioskodawcy w okresie tym nie wykonywal obowipk6w Dyrektora,
gdyz po powrocie do pracy w dniu 29.12.2017 r. zostaN oddelegowany w tym samym
dniu na stanowisko Gl6wnego Specjalisty, kt6re to stanowisko zostalo utworzone
zgodnie z Zarzqdzeniem m 34/2017 Dyrektora Miejskiego Zanqdu Dr6g z dnia
29'12'2017 r. Do zakresu obowi4zk6w wnioskodawcy nalezaNo rloradzanie
Dyrektorowi Miiejskiego Zarzqdu Dr6g w Rzeszowie. Pan Magdori na stanowisku
Gl6wnego Spec.ialisty nie otrzymaN iladnych upowaznieri i petnomocnictw, w tym
upowaZnieri do wydawania jakichkolwiek decyzji. W dniu 18.01.201g r. zostaNa

tozvt\qzana z wnioskodawcq umowa o pracg ptzez Prezydenta Miasta Rzeszowa
z powodu naruszenia zakazv wynikaj4cego z art.4 ust. 2 ustawy z dnia2l sierpnia
1997 t. o ograniczeniu prowadzertta dziaNaLnoSci gospodarczej przez osoby pehri4ce

funkcje publiczne (tj. Dz.U. z2afi r. poz.1393). Zgodnie zuzasadnieniem, prezydent

Miasta Rzeszowa uzyskal pisemnq informacjg, ze Pan piotr Magdori -- dyrektor
Miejskiego Zatz:,4du Dr6g w Rzeszowie, kontynuowal do dnia 3l grudnia 2017 r.
zatrudnienie w spolce prawa handlowego IIARTBEX Przedsigbiorstwo Eudowlane
Sp' z o.o. z siedziba w Rzeszowie przy Al. Kopisto nr BN4g6. W zwiqzku z tym -
zdaniem Prezydenta Miasta Rzeszowa - zatrudnienie dyrektora Miejskiego Zatz4du
Dr6g w Rzeszowie w tej spolce moze wywola6 podejrzenie o jego shonniczo56 lub
interesownoS6. W dniu 19.01.n8 r. IIARTBEX Przedsigbiorstwo Budowlane Sp. z o.o.
z siedzibqw Rzeszowie przy Al. Kopisto nr 84/496 przekazalo sprostowanie, zgodnie
z kt6rym Swiadectwo pracy za okres zatrudnienia Pana Piotra Magdonia zostalo
blgdnie wystawione, bowiem byl on zatrudniony do dnia zl.rz.l7.



Ponadto zgodnie zpowyhszym swiadectwem pracy w Przedsigbiorstwie Bu6owlanym
Sp' z o'o' IIARTBEX z siedzib4 w Rzeszowie przy Al. Kopisto nr gN496 pan
Magdori pracowal w okresie od 09.12.2016 r. do zs.l2.z0r7 r. w pelnym wymiarze
czasu pracy na stanowisku Zastgpcy Dyrelctora ds. Handlowych i ds. produkcji.

Wnioskodawca poinformowal w swoim wniosku, 2e bgd4c zatrudnionym w Miejskirn
zatzTdzie Dr6g w Rzeszowie w okresie od dnia 15.02.2010 r. do dnia 15.0g.2016 r.
uczestriczyl w wydawaniu decyzji na rzecz frmy TIARTBEX. Jednakze zgodnie ze
strukturq organizacyjnllvlZD opracowywane byty one przezpracownik6w podlegtych
jego zastepcom' bez ingerencji wnioskodawcy i byty podpisywane zar6wn o ptzez
wnioskodawcg' jak i jego zastgpc6w. Decyzje wydawane byty na wniosek frrmy
i realizowane ze $rodk6w wlasnych firmy ITARTBEX w zakresie:

- wN4czefi do uz.brojenia sieci podziemnych i naziemnych innych podmiot6w ale
znajduj4cych sig w pasie drogowym i realizowane ze Srodk6w wlasnych firmy,
- wykonywania zjazd6w publicznych do wlasnych dzialek budowlanych finny
i realizowane ze $rodk6w wlasnych firmy,

- wykonania rniejsc parkingowych og6lnodostgpnych i realizowane ze Srodk6w
wlasnych firrny,

Ponadto czg56 decyzji dotyczyla przeniesienia decyqi z poprzedniego na nowego
wlaSciciel a dziahk:i po j ej sprzeduZy .

Na podstawie materialu przekazanego w sprawie stwierdzono, co nastgpuje:

Zgodnie z art.7 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia

dzialalnoSci gospodarczej przez osoby petni4ce funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r"
Nr 216 poz. 1584' z p6in. zm.), osoby wymienione w axt. I oraz art.2 pkt l-3 i 6-6b
nie mog4, przed uptywem roncu od zaprzestania zajmowania stanowiska lub pehrienia

funkcji, by6 zatnrdnione lrub wykonywa6 innych zajE(, u przedsigbiorcy, jezeli braly
udzial w wydaniu rozstrzygnigd w sprawach indywidualnych dotycz4cych tego
przedsigbiorcy.

Przepis att.7 ust. 2 ww. ustawy przewiduje moZliwoS6 odstgpstwa od zasady

wyrazonej w art. 7 ust. I powyzszej ustawy. Odstgpstwo to, polegaj4ce na wyrazeniu
zgody na podjgcje zatrudnienia przed uptywem roku od zajmowania lub pelnienia



funkcji ptzezosoby wymienione w axt. I otaz art.2 pkt l-3 i 6-6b, musi wystgpowa6
w uzasadnionych przypadkach.

Po przeanalizowaniu posiadanych dokument6w w sprawie Komisja podjgla
decyzlE o odmowie wszczgcia postgpowania na podstawie art. 6la $ l. K.p.a., bowiem
Pan Piotr Magdorfl zakofirczyl pracg na stanowisku dyrektora w Miejskim
zarz4dne Drtig w Rzeszowie w dniu 15.09.2016 r. tj. ponad rok temu, za|
Komisja podejmuje decyzje o udzieleniu zgody na zatrudnienie w ci4gu roku od
zaprzestania zajmowania stanowiska lub petnienia funkcji przez wnioskodawcg.
Przedmiotowe wyst4pienie byloby zasadne po dniu 15.09.2016 r., po ustaniu
stosunku pracy z Miejskim Zarz4dem Dr6g w Rzeszowie, a przed 6wczesnym
zatrudnieniem w sp6lce HARTBEX.

JednoczelSnie Komisja uznala, ze skoro zakres podejmowania rozstrzygniq1
zostal SciSle ol<reSlony w ustgpie I art. 7 ustawy, a postgpowanie dowodowe
doprowadzilo do wniosku, ze nie zachodzq inne przeslanki do objgcia wnioskodawcy
postgpowaniem, zgodnie z wnioskiem -narezaNo orzec jak w sentencji.

POUCZENIE

Na wydane w 1,oku postgpowania postanowienie stuzy stronie zazalenie. Zazalente
wnosi sig w tenninie 7 dni od dnia dorgczenia postanowienia do organu, kt6ry wydal
niniej sze postanowienie.



Szymon Jajko

Konrad Janowslki

Anna Arcimowicz-Koleczek

Grzegorz Borowiec

Robert Czarnccki

Alicja Duda

Bo2ena Ogrodowcryk

Lukasz Paszka

Rafal Rogala

Jacek Swiderski

Leszck Woszczyk

Anna Z6lkowska

Otrzyrnuje:

Pan Piotr Magdofr

ft " <ia i t- A,-4<-


