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UCHWAŁA NR X/'72/2019
RADY GMINY ADAMOW

z dnia 17 paździemika 2019 r.

W sprawie rozpatrzenia petycji radcy prawnego Konrada Cezarego Łakomy CASUS NOSTER
Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Cezary łakomy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
2019 poz. 506 ze zm.) w związku z art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tj.
Dz. U. z 2018 r. poz. 870 ze zm.) Rada Gminy Adamów uchwala co następuje:

§ 1. Uznać za bezzasadną petycję Pana Konrada Cezarego Łakomego z dnia 21 sierpnia 2019 r. dotyczącą
wdrożenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów, opublikowania jej treści na stronie BIP, wyznaczenia
osoby odpowiedzialnej za egzekwowanie tej polityki, wprowadzenie mechanizmu kontroli oraz ustanowienia
konsekwencji za nieprzestrzeganie Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów, jak W uzasadnieniu niniejszej
uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Gminy izobowiązuje do zawiadomienia
składającego petycję o sposobie jej rozpatrzenia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. `

Przewodnicząca Rady Gminy

tšaibt
Bożena Skiba
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UZASADNIENIE

W dniu 21 sierpnia 2019 r. drogą elektroniczną do Rady Gminy Adamów wpłynęła petycja W interesie

publicznym radcy prawnego Konrada Cezarego Łakomy Casus Noster Kancelaria Radcy Prawnego Konrad

Cezary Łakomy z dnia 21 sierpnia 2019 r. W sprawie wdrożenia Polityki Zarządzania Konfliktem

Interesów.

Pan Konrad Cezary Łakomy w treści petycji wniósł o wdrożenie i opublikowanie na stronie BIP Polityki

Zarządzania Konfliktem interesów zawartej w dokumencie pt. " Korupcja Polityczna. Wskazówki dla

przedstawicieli organów władzy wybieranych w wyborach powszechnych" zalecanych przez Centralne

Biuro Antykorupcyjne. Postulował również o wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za egzekwowaniew/w

polityki, wprowadzenie mechanizmu kontroli naruszeń oraz ustanowienie konsekwencji za jej

nieprzestrzeganie.

Petycja Pana Konrada Łakomego została skierowana zgodnie z art. 18 b ustawy o samorządzie gmimiym do

rozpatrzenia do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Komisja na posiedzeniu w dniu 26 września 2019 r.

ustaliła, że W związku z niewystępowaniem do tej pory konfliktu interesów pomiędzy członkami Rady

Gminy, osobami wybieranymi W wyborach, osobami prawnymi a gminą nie ma potrzeby wyznaczania w

Urzędzie Gminy osoby odpowiedzialnej za egzekwowanie polityki korupcyjnej czy wprowadzania

mechanizmów kontroli, tym samym nie ma potrzeby wprowadzania Polityki Zarządzania Konfliktem

Interesów.

W związku z powyższym Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rekomenduje Radzie Gminy uznanie petycji

za nieuzasadnioną.
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