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Petycje do Rad Gmin Powiatu Kolneńskiego
Petycja PZKI Gminy PK Pow Kolneński .pdf

Dzień dobry,

W załączeniu uprzejmie składam petycje w interesie publicznym kierowane do Rad Gmin w Powiecie Kolneńskim.
Konrad Cezary Łakomy
Radca prawny
LB_1570

rel" +48732991744
Do wiadomości: Pan Redaktor Naczelny czasopisma blggpprva.pL
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CASUS NOSTER Kancelaria Radcy Prawnego
Konrad Cezary Łakomy
ul, Onyksow-a
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e-nrail: konradlakomy@kancelarie.net

PeĘcja w interesie pub|icznym
Na podstau,ie art.2 ust. 1 ustawy z dr'ia 11 lipca 2011r. o petycjaclr (Dz.U. z5,09.ż0I4 r.) poz.
l 195) rvlloszę o:

1)

rvdrożenie (najlepiej w drodze ztniany statLltu gminy)

PoliĘki Zarządzania Konfliktem

zgodnie z zaleceniami Centralnego Biura Antykorupcyjnego zawartymi

w

Interesów

dokumencie

pt.

.,Korupcja Polityczna. Wskazówki dla przedstawicieli organórł, władą, wybieranvclr rv rvyborach

porvszechnych" (źródło: http://www.antykorupcja,gov.pllftplpdf/CBA

Korupcja_polit},czna.pd0

iopublikorvarrie jej treścina administrowanej w Państrva |Jrzędzie Gmirry/Miasta stronie BIĘ
regulu.jącej zarządzanie konflikteIn interęsów (aktualnie istniejącyrn. bądźpotencjalnie istniejącym)

porrriędą, osobanri wybieranynli rł,r.vyborach powszeclrnych (radni gminni/miejscy, wójt/burmistrz)
a grniną. osobami prar,vnynri grniny, jedrlostkarni organizacyjnymi grniny;

2) rv1,,znaczetl ie osoby odpowiedzialnej za egzekworvan ie tej po l ityki
3) wpror,vadzell i e tnechan iznru kontro l i naruszeń wspom

n

;

ianej po lityki

,

4) ustanowienie konsekwenc_ii za nieprzestrzeganie Polityki Zarządzania Konfliktem lntęresów.

Jednocześnie na podstalvie

aft,4 ust.3 ustawy z dnia ll lipca 20l4 roku o pe§cjach wyrażarn zgodę na

ltjarvnierrie na stronie interrletorvej. o której lnowa w art. 8 tlst.

l

rv/w ustauy moich danych osobowych"

Konrad Cezały Łakomy
radca prawny,

CASUS NOSTER Kancelaria Radcy l'rawnego Konrarl {leznlj Łalłom_v
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www.kancelarie.net/konradlakomy

lok1, 20-582 Lubtin, NIP 715-154-79-87, REGON:060449733, e-mail: konradlakomv@kancelarie.net
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