Lublin, dnia 31 lipca 2019 roku

Do
Rad i Zarządów Powiatów
Województwa Podlaskiego
Podmiot wnoszący petycję:
radca prawny Konrad Cezary Łakomy
CASUS NOSTER Kancelaria Radcy Prawnego
Konrad Cezary Łakomy
ul. Onyksowa 11/1, 20-582 Lublin
tel. 732991744
e-mail: konradlakomy@kancelarie.net

Petycja w interesie publicznym

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 5.09.2014 r., poz.
1195) wnoszę o:
1) wprowadzenie w życie w Państwa starostwie powiatowym 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 starostwie stronie BIP;
2) wyznaczenie w Państwa starostwie osoby odpowiedzialnej za egzekwowanie tej polityki;
3) wprowadzenie mechanizmu kontroli naruszeń wspomnianej polityki;
4) ustanowienie konsekwencji za nieprzestrzeganie Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów.
Jednocześnie na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach wyrażam zgodę na
ujawnienie na stronie internetowej, o której mowa w art. 8 ust. 1 w/w ustawy moich danych osobowych.

Konrad Cezary Łakomy
radca prawny, LB-1570
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W uzupełnieniu złożonej petycji o wprowadzenie Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów wnoszę,
aby regulacje wnioskowanej przeze mnie Polityki odnosiły się do radnych powiatowych, a nie do
pracowników starostw powiatowych, gdyż to radni powiatowi wybierani są w wyborach
powszechnych i to m.in. do nich adresowane są przywoływane przeze mnie rekomendacje
Centralnego Biura Antykorupcyjnego.
Z poważaniem

Konrad Cezary Łakomy
Radca prawny
LB-1570
Tel. +48732991744

