UCHWAŁA NR XVII/169/19
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
z dnia 29 października 2019 r.
w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie
Na podstawie art. 18 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r.
poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tj. Dz. U. z 2018 r.
poz. 870 z późn. zm.), uchwala się co następuje:
§ 1. Uznaje się, że wniesiona w dniu 30 lipca 2019 r. oraz uzupełniona w dniu 21 sierpnia 2019 r. petycja
w sprawie wprowadzenia regulacji pn. „Polityka Zarządzania Konfliktem Interesów” dotyczacej radnych
miejskich, nie zasługuje na uwzględnienie.
§ 2. Uzasadnienie dla sposobu rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. O sposobie rozpatrzenia petycji Przewodniczący Rady Miejskiej zawiadomi wnoszącego petycję.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu.
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Uzasadnienie
W dniu 30 lipca 2019 r. drogą elektroniczną do Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu wniesiona została
petycja w następującej sprawie:
1. wprowadzenia w życie w tutejszym 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";
2. wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za egzekwowanie tej polityki;
3. wprowadzenie mechanizmu kontroli naruszeń wspomnianej polityki;
4. ustanowienie konsekwencji za nieprzestrzeganie Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów.
W dniu 21 sierpnia 2019 r. drogą elektroniczną wpłynęło uzupełnienie do wniesionej petycji informujące,
że powyższe uregulowania odnoszą się do radnych miejskich, a nie do pracowników zatrudnionych
w urzędzie miasta.
W związku z powyższym ww. petycja wraz z uzupełnieniem została przekazana zgodnie z właściwością
Radzie Miejskiej Wałbrzycha i była rozpatrywana na posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
w dniu 26 września 2019 r. Komisja po zapoznaniu się z treścią petycji oraz zaleceniami Centralnego Biura
Antykorupcyjnego uznała niniejszą petycję za niezasługującą na uwzględnienie.
Powyższe stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji wynika z faktu, iż rada miejska jako organ
stanowiący i kontrolny gminy działający w oparciu o zapisy ustawy o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) realizuje politykę antykorupcyjną w zakresie przewidzianym w § 24 f
niniejszej ustawy i zdaniem Komisji nie wymaga dodatkowych regulacji.
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