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UCHWALA NRVIIV6S/19
RADY MIASTA KOLNO
zdnia3} puLdziemika 2019 r.
w sprawie rozpatrzetia petycji dotycz4cej wprowadzenia Polityki Zarzqdzania Konfliktem Interes6w

Na podstawie art. lSust.2pkt 15 ustawy zdnia 8marca 1990r. osamorz4dzie gminnym (Dz.U. z20l9r.
po2.506, 1309, 1696, l8l5) oraz art. 9 ust.2 ustawy zdnia ll lipca 2014 roku o petycjach (Dz. U. 22018 r.
poz. 870), Rada Miasta Kolno uchwala, co nastgpuje:
$ 1. Nie uwzglgdnia sig petycji Pana Konrada Cezarego

l)

tr

akomego w sprawie:

wdroZenia w mieScie Kolno Polityki Zarz4dzania Konfliktem Interes6w;

2) wyznaczenia w mieScie Kolno osoby odpowiedzialnej za egzekwowanie tej polityki;
3) wprowadzenia mechanizmu kontroli naruszefl ww. polityki;

4) ustanowienia konsekwenili za nieprzestrzeganie Polityki Zarz4dzania Konfliktem Interes6w.
$ 2. Uzasadnienie zajgtego stanowiska zawierazalqcznik do niniejszej uchwaty.
$ 3. Wykonanie uchwaly powierza sig Burmistrzowi Miasta Kolno.
$ 4. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjgcia.

'%ru[.
Mariusz Rakowski
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Zal1cznik do uchwaty Nr VIII/68/19
Rady Miasta Kolno

zdnia3D paLdziernika 2019 r.

Uzasadnienie
W dniu 26 sierpnia 2019 r. do Rady Miasta Kolno wplyngla petycja Pana Konrada Cezarego Lakomego
w sprawie wdro2enia w mieScie Kolno Polityki Zarz1dzania Konfliktem Interes6w, zgodnie zzaleceniami
Centralnego Biura Antykorupcyjnego, zawartymi w dokumencie pt. "Korupcja Polityczna. Wskaz6wki dla
przedstawicieli organ6w wladzy wybieranych w wyborach powszechnych". WnoszEcy petycj9
zawnioskowal r6wnie2 o Wznaczenie w miescie Kolno osoby odpowiedzialnej za egzekwowanie tej
polityki, wprowadzenie mechanizmu kontroli jej naruszefl oraz ustanowienie konsekwencji za jej
nieprzestrzeganie.

Komisja Skarg, Wniosk6w i Petycji Rady Miasta Kolno na posiedzeniu w dniu 22 puldziemika 2019 r.
dokonala analizy wniesionej petycji i ocenyjej zasadno5ci.
Odnosz4c sig do treSci petycji Komisja Skarg, Wniosk6w i Petycji stwierdzila:

Zapisy ustawy o samorz4dzie gminnym zawierajq, pocz4wsry od roty Slubowania poprzez skladane
oSwiadczenia maj4tkowe, rozbudowany katalog przepis6w antykorupcyjnych. OkreSlaj4 obowiqzki radnego
r6wnieZ w wymiarze etyczno-moralnym. Zawyniki swoich dzialah, wynikaj4cych z wykonywania mandatu,
radny ponosi odpowiedzialnoS6 polityczn4. Radni, reprezentuj4cy wsp6lnotE samorz4dow1 na zasadzie
wolnego mandatu, mogq wyznawai i prezentowa6 wlasny wzorzec etyczny i hierarchig wartoSci, o ile
nie kl6ci sig to z obowi4zuj4cym porz4dkiem prawnym w naszym kraju. W przypadku popelnienia przez
radnego Rady Miasta Kolno czynu zabronionego sankcje okreSla kodeks karny. Rada, bez wyraZnego
upowaznienia ustawowego, nie moze stosowai wobec poszczeg6lnych radnych Srodk6w dyscyplinuj4cych.
do spraw
Ponadto w naszym kraju od 2006 r. dziala Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA)

zwalczania korupcji w Zyciu
paristwowych i samorz4dowych.

- urz1d

publicznym i gospodarcrym, w szczeg6lnoSci w instytucjach

Komisja Skarg Wniosk6w i Petycji zarekomendowala radnym Rady Miasta Kolno zapoznanie sig
zzaleceniami Centralnego Biura Antykorupcyjnego, zawartymi wdokumencie "Korupcja polityczna.
Wskaz6wki dla przedstawicieli organ6w wladry wybieranych w wyborach powszechnych".
Rada Miasta prryjElaustalenia Komisji Skarg Wniosk6w

i Petycji za wlasne.

Bior4c powy2sze pod uwagg Rada Miasta Kolno postanawia nie uwzglgdnid petycji w sprawie
wprowadzenia Pol ityki Zar z4dzania Konfl iktem I nteres6w w

m

ieScie Kolno.

Niniejsza uchwala wraz z uzasadnieniem stanowi zawiadomienie o sposobie zalatwienia petycji
w rozumieniu art. 13 ust. I ustawy o petycjach.
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