Oświadczenie dr. Przemysława Czarnka
W związku z artykułem "Uchwały rady miasta nieważne?" zamieszczonym
w internetowym wydaniu Tygodnika "Opinie" uprzejmie oświadczam, co następuje:
1. Od 2006 r. jestem doktorem nauk prawnych, konstytucjonalistą, adiunktem
w Katedrze Prawa Konstytucyjnego KUL im. Jana Pawła II.
2. Nigdy nie byłem, nie jestem i póki co nie zamierzam być radcą prawnym - doskonale
realizuję się jako pracownik naukowy, ekspert z zakresu państwa, w tym ustroju
jednostek samorządu terytorialnego i i współpracownik kancelarii adwokackich
i radcowskich.
3. Od kilku lat współpracuję ściśle z adwokatem Ignacym Chwesiukiem, prowadzącym
Kancelarię Adwokacką w Lublinie i świadczącym usługi prawne na rzecz jednostek
samorządu terytorialnego i przedsiębiorców. W ramach zawartej z mec.
Chwesiukiem umowy i w ramach prowadzonej przeze mnie działalności
gospodarczej świadczę dla jego Kancelarii usługi, w szczególności w zakresie
sporządzania
opinii prawnych i opiniowania projektów aktów prawnych,
wykorzystując w tym celu posiadany stopień naukowy, wiedzę i doświadczenie.
Kwestia ta nie budziła dotąd i nie budzi najmniejszych zastrzeżeń ze strony
wszystkich innych jednostek samorządu terytorialnego i przedsiębiorców, dla
których świadczy usługi prawnicze adw. Ignacy Chwesiuk - na marginesie dodam,
że jednostki te przechodziły szereg kontroli zewnętrznych, które nigdy nie wykazały
jakichkolwiek zastrzeżeń w tym względzie.
4. Nigdy w żadnym miejscu, na żadnym dokumencie i w jakiejkolwiek sytuacji nie
posługiwałem się i nie posługuję tytułem radcy prawnego, podpisując się zawsze
tytułem doktora nauk prawnych lub po prostu imieniem i nazwiskiem z upoważnienia
adw. Ignacego Chwesiuka."
5. Nigdy też przez nikogo nie byłem formalnie przedstawiany jako radca prawny sytuacja taka nie miała miejsca także w Urzędzie Miasta Radzyń Podlaski".
W kontekście powyższego uprzejmie informuję, że zamierzam wystąpić na drogę
sądową przeciwko mieszkańcowi Radzynia Podlaskiego, cytowanego w Państwa
artykule, w związku z pomówieniami skierowanymi pod moim adresem podczas
ostatniej sesji Rady Miasta o rzekomym uzurpowaniu przeze mnie tytułu radcy
prawnego. Identycznie zachowam się wobec każdej osoby i redakcji, która
ewentualnie w przyszłości zechce pomawiać mnie w podobny sposób.
Co do insynuacji o rzekomej nieważności uchwał Rady Miasta Radzyń Podlaski,
pragnę stanowczo podkreślić, że zakres usług świadczonych przez adw. Ignacego
Chwesiuka, przy współpracy ze mną w związku z umową zawartą z Miastem Radzyń
Podlaski, w całości i w zupełności wypełnia dyspozycje norm zawartych w Statucie
Miasta Radzyń Podlaski, a nade wszystko nie ma najmniejszego negatywnego wpływu
na ważność uchwał podejmowanych przez Radę Miasta Radzyń Podlaski. Zarzuty tego
rodzaju świadczą o braku elementarnej wiedzy prawniczej osób zarzuty te
wypowiadających. Szczegółowe stanowisko w tej sprawie wyrazi jednak adw. Ignacy
Chwesiuk, świadczący usługi prawne na rzecz Miasta Radzyń Podlaski.
Oprac. Anna Wasak, Wydział Organizacyjno - Prawny, Urząd Miasta Radzyń Podlaski.

