
Projekt 
 

 

UCHWAŁA Nr ……../XI/2019 

Rady Miasta Milanówka 

z dnia 20 grudnia 2019 r. 
 

 

 

 

w sprawie petycji  

 

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) uchwala 

się, co następuje: 

 

§ 1. Petycję z dnia 26 sierpnia 2019 r. (data wpływu do  Urzędu Miasta 26.08.2019 zarejestrowanej pod 

numerem 09301.2019) w sprawie wdrożenia Polityki Zarządzania Konfliktem zgodnie z zaleceniami 

Centralnego Biura Antykorupcyjnego-postanawia załatwić odmownie i nie uwzględnić żądań 

zawartych w petycji. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miasta Milanówka do przesłania zawiadomienia o 

sposobie załatwienia petycji.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Przewodniczący 

Rady Miasta Milanówka 

 

Z up. Witold Mossakowski 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UZASADNIENIE 

 

 

Pismem z dnia 26 sierpnia 2019 r. radca prawny Konrad Cezary Łakomy prowadzący działalność 

gospodarczą pod nazwą CASUS NOSTER Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Cezary Łakomy, wystąpił 

w interesie publicznym z petycją w sprawie (data wpływu do  Urzędu Miasta 26.08.2019 

zarejestrowanej pod numerem 09301.2019) zwrócono się do Rady Miasta Milanówka o:  

1) wprowadzenie w życie w Państwa urzędzie Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów zgodnie z 

zaleceniami Centralnego Biura Antykorupcyjnego zawartymi w dokumencie pt. „Korupcja Polityczna. 

Wskazówki dla przedstawicieli organów władzy wybieranych w wyborach powszechnych” (źródło: 

http://www.antykorupcja.gov.pl/ftp/pdf/CBA_Korupcja_polityczna.pdf) i opublikowanie jej treści na 

administrowanej w Państwa urzędzie stronie BIP;  

2) wyznaczenie w Państwa urzędzie osoby odpowiedzialnej za egzekwowanie tej polityki;  

3) wprowadzenie mechanizmu kontroli naruszeń wspomnianej polityki;  

4) ustanowienie konsekwencji za nieprzestrzeganie Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów. 

Stwierdzono, że opracowany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne podręcznik pt.: "Korupcja 

polityczna. Wskazówki dla przedstawicieli organów władzy publicznej w wyborach powszechnych" 

zawiera wytyczne, wskazówki i tzw. "dobre praktyki" w zakresie sposobu postępowania zgodnego ze 

standardami etycznymi i przepisami prawa oraz wskazuje na wybrane zachowania prawnie zabronione. 

Jest niewątpliwie narzędziem pomocnym w zakresie samokształcenia i zwiększania wiedzy 

antykorupcyjnej, nie jest jednak aktem prawa powszechnie obowiązującego, który obligowałby organy 

władzy publiczną do wprowadzenia zalecanych w podręczniku uregulowań. Ponadto podniesiono, iż 

realizując zasadę przejrzystości, bezinteresowności i uczciwości radni składają oświadczenia 

majątkowe a oświadczenia są w Biuletynie Informacji Publicznej. Ponadto oświadczenia kierowane są 

do Naczelnika Urzędu Skarbowego, który dokonuje analizy danych zawartych w dokumencie. Jeżeli 

podmiot dokonujący analizy oświadczeń majątkowych poweźmie podejrzenie, że podano w nim 

nieprawdę lub zatajono prawdę - występuje do Centralnego Biura Antykorupcyjnego z wnioskiem o 

kontrolę jej oświadczenia. Dodatkowo radnych Miasta Milanówka obowiązuje kodeks etyki przyjęty 

Uchwałą Nr 304/XXVI/05 Rady Miasta Milanówka z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie przyjęcia 

Kodeksu Etycznego Radnych Miasta Milanówka. 

W tym stanie faktycznym  postanawia się nie uwzględnić żądań zawartych w petycji.  

http://www.milanowek.pl/miasto/pdf/kodeks_etyczny_radnego.pdf
http://www.milanowek.pl/miasto/pdf/kodeks_etyczny_radnego.pdf

