
UCHWALA NR XVl611119 
RADY MIEJSKIEJ W tODZI 
z dnia 16 paidziernika 2019 r. 

w sprawie petycji dotyczqcej wprowadzenia 
Polityki Zarzqdzania Konfliktem InteresBw. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o s a r n o r e i e  
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) w zwi- z art. 9 ust. 2 oraz 
art. 13 ustawy z dnia 1 1 lipca 20 14 r. o petycjach (Dz. U. z 20 18 r. poz. 870), Rada Miejska 
w Lodzi 

uchwala, co nastqpuje: 

5 1. Petycje dotyczqcq wprowadzenia Polityki Zarzqdzania Konfliktem Interes6w 
uznaje siq za bezzasadnq. Petycja jest bezzasadna z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu do 
przedrniotowej uchwdy, kt6re stanowi jej integralnq czqSC. 

§ 2. Zobowiqzuje siq Przewodniczqcego Rady Miejskiej w Lodzi do przekazania 
wnoszqcemu petycje niniejszej uchwaly wraz z uzasadnieniem. 

5 3. Uchwda wchodzi w zycie z dniem podjqcia. 

Przewodniczqcy 



Zalqcznik 
do uchwaiy Nr XV/6 1 111 9 
Rady Miejskiej w Lodzi 
z dnia 1 6 paidziernika 20 1 9 r. 

UZASADNIENIE 

W dniu 29 sierpnia 2019 r. do Rady Miejskiej w Lodzi wp4ynqla petycja dotyczqca 
wprowadzenia Polityki Zarzqdzania Konfliktem Interes6w. 

W pienvszej kolejnoici zaznaczyk nalezy, ze powszechnie obowipjqce przepisy 
prawa nie naldadajq na radq gminy obowiqzku wprowadzenia Polityki Zarzqdzania 
Konfliktem Interes6w. Z braku regulacji w tym zakresie wynika tez brak mozliwoSci 
zobowipania radnych w drodze uchwaly rady gminy do przestrzegania takiej Polityki oraz 
ewentualnego wprowadzenia sankcji za jej nieprzestrzeganie. 

WskazaC r6wniei naleiy, ze zalecenia Centralnego Biura Antykorupcyjnego zawarte 
w dokumencie pt. ,,Korupcja Polityczna. Wskazowki dla przedstawicieli organ6w wladzy 
wybieranych w wyborach powszechnych" - zawierajq jedynie postulat dotqczenia do Zasad 
Etyki Poselskiej, precyzyjnych wskaz6wek dla posl6w, dotyczqcych unikania konfliktu 
interes6w oraz wprowadzenia takich samych wskaz6wek postqpowania dla senator6w. 

Majqc powyzsze na uwadze, petycjq uznaje siq za bezzasadnq. 


