UCHWAŁA NR XII/62/19
RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE
z dnia 30 października 2019 r.

w sprawie petycji dotyczącej polityki zarządzania konfliktem interesów
Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r., poz. 506 t.j. z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 2, art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014r
o petycjach (Dz.U z 2018r poz. 870 t.j.) Rada Miasta Wysokie Mazowieckie uchwala, co następuje:
§ 1. Po rozpatrzeniu petycji wniesionej przez Radcę Prawnego Konrada Cezarego Łakomy
prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą CASUS NOSTER Kancelaria Radcy Prawnego,
Rada Miasta Wysokie Mazowieckie postanawia uznać ją za bezzasadną, z przyczyn określonych w
załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wiceprzewodniczącemu Rady Miasta Wysokie Mazowieckie
zobowiązując go do powiadomienia wnioskodawcy o sposobie załatwienia petycji poprzez przesłanie
niniejszej uchwały.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta
Marek Kajurek

Załącznik
do UCHWAŁY NR XII/62/19
RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE
z dnia 30 października 2019r.

UZASADNIENIE
Radca Prawny Konrad Cezary Łakomy prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą CASUS
NOSTER Kancelaria Radcy Prawnego wystąpił w interesie publicznym do Rad Gmin położonych w
Powiecie Wysokomazowieckim o:
- wdrożenie najlepiej w drodze statutu gminy Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów zgodnie z
zaleceniami CBA zawartymi w dokumencie pt:” Korupcja Polityczna”,
- wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za egzekwowanie tej polityki,
- wprowadzenie mechanizmu kontroli naruszeń wspomnianej polityki,
- ustanowienie konsekwencji za nieprzestrzeganie Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów.
Opracowane przez CBA podręcznik pt. Korupcja Polityczna wskazówki dla przedstawicieli organów
władzy wybieranych w wyborach powszechnych zawiera wytyczne, wskazówki tzw. „dobre praktyki”
w zakresie sposobu postępowania zgodnego ze standardami etycznymi i przedstawicieli prawa oraz
wskazuje na wybrane zachowania prawnie zabronione. Nie jest ona jednak aktem prawa powszechnie
obowiązującego obowiązującym organy władzy publicznej do wprowadzania zalecanych w
podręczniku uregulowań.
Wnoszący petycję proponuje wdrożenie polityki Zarządzania Konfliktem Interesów w drodze zmiany
statutu gminy. Tymczasem statut gminy stanowi o ustroju gminy i jest aktem prawa miejscowego,
zawierającym przepisy prawa powszechnie obowiązującego na obszarze działania organu.
Po zapoznaniu się z petycją oraz z publikacją pt. Korupcja Polityczna wskazówki dla przedstawicieli
organów władzy wybieranych w wyborach powszechnych stwierdza się, że brak jest podstawy
prawnej obligującej do wprowadzenia akty prawnego o nazwie „Polityka Zarządzania Konfliktem
Interesów”.
Ponadto Rada Miasta nie widzi potrzeby wprowadzania tego typu dokumentu w naszym samorządzie.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta
Marek Kajurek

