
Rada Miejska w Serocku 
Kornisja Skarg, Wnioskow i Petycji 

5 Posiedzenie w dniu 5 wrzeSnia 2019 
Obrady rozpoczeto 5 wrzeSnia 2019 o godz. 14:00, a zakonczono o godz. 15:20 tego samego 
dnia. 

W posiedzeniu wziqko udzial4 czlonkdw. 

Obecni: 

1. 
2. - 
3. Teresa Krzyczkowska 
4. Slawomir Osiwala 
5. - 
6 .  Wieslaw Winnicki 
7. Krzysztof Zakolski 

W posiedzeniu Komisji udzial wzieli takie: 

Rafal Karpinski - Sekretarz Miasta i Gminy 

1.Otwarcie posiedzenia i przyjecie porzqdku obrad 
Przewodnicqcy Komisji Krzysztof Zakolski otworzyl posiedzenie i przedstawil porqdek 
obrad. 

1. Otwarcie posiedzenia i zaopiniowanie porqdku obrad. 
2. Rozpatrzenie petycji. 
3. Przyjecie protokokow z posiedzen Komisji w 

dniach:l6.05.2019r.,7.06.2019r.,18.06.2019r.,7.08.2019r. 
4. Sprawy robe.  
5. Zakonczenie posiedzenia. 

2. Rozpatnenie petycji. 
Sekretm Rafal Karpihski - wplynela do rady Miejskiej petycja, dotycqca wdroAenia polityki 
zarzadzania konfliktem interesow zgodnie z zaleceniami Centralnego Biura 
Antykompcyjnego zawartymi w dokumencie pt. ,,Kompcja polityczna- wskazowki dla 
przedstawicieli organow wladzy wybieranych w wyborach powszechnych" i opublikowanie 
jej treSci na stronie Urzedu regulujqcej zarqdzanie konfliktem interedw pomiedzy osobami 
wybieranymi w wyborach powszechnych a gminq, osobarni prawnymi gminy, jednostkami 
organizacyjnymi grniny- przy czym, jeSli istnieje taka potrzeba, to po konsultacji z miejscowq 
delegaturq Centralnego Biura Antykorupcyjnego co do treSci tej polityki: wyznaczenie osoby 
odpowiedzialnej za egzekwowanie tej polityki, wprowadzenie mechanizmu kontroli naruszen 
wspomnianej polityki, ustanowienie konsekwencji za nieprzestrzeganie Polityki Zarzqdzania 
Konfliktem Interesow. My naszr) prace opieramy o zapisy ustawy o pracownikach 



samorqdowych, kt6rej zapisy m6wiq, te: do obowirpk6w pracownika samorqdowego 
naleg w szczeg6lnoSci: 
przeshzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisbw prawa; 
wykonywanie zadah sumiennie, sprawnie i bezstronnie; 
udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fuycznym oraz udostqpnianie 
dokument6w znajdujqcych sic w posiadaniu jednostki, w kt6rej pracownik jest zatrudniony, 
jekeli prawo tego nie zabrania; 
dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej; 
zachowanie uprzejmobi i ZyczliwoSci w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, 
podwladnymi oraz wsp6lpracownikami, 
zachowanie siq z godnoSciq w miejscu pracy i poza nim; 
stale podnoszenie umiejetnoSci i kwalifikacji zawodowych. 
W naszym Uwdzie utworzony zostal Kodeks Etyki Urzqdnika, kt6rego celem jest okreSlenie 
wartoSci i standard6w zachowania pracownik6w samorqdowych Miasta i Gminy Serock, 
kt6rymi powinni sic kierowa6 wypdniajqc powierzone obowiqzki, zebranie ich w postaci 
katalogu oraz poinfonnowanie obywateli o standardach, jakich majq prawo oczekiwa6 od 
pracownika samorqdowego. Kodeks wyznacza zasady, kt6re powinny by6 stosowane przez 
kakdego pracownika Miasta i Gminy Serock, katdy pracownik powinien traktowaC prace jako 
sku2k publicmq, pmstrzegat popdku prawnego i starab siq poglqbiaC zaufanie obywateli 
do dzialania instytucji publicznych. Pracownik samorqdowy pelniqc slutbq publiczq 
powinien siq kierowat interesem paristwa, wsp6lnoty sarnopdowej oraz shsznym 
interesem obywateli, W szczeg6lnoSci powinien dzialaC zgodnie z zasadami: 
odpowiedzialnobi, uczciwoSci i sumiennobi, fachowoSci, bezstronnoSci, rzetelnoici 
jawnoSci, dbaloSci o dobro wsp6lnoty. Pracownik samorqdowy: nie wykorzystuje swojej 
funkcji w celu uzyskania korzySci dla siebie lub os6b bliskich, nie uczestniczy w 
podejmowaniu decyzji i rozstrzygniqt majqcych wptyw na jego interes osobisty, nie 
podejmuje prac lub zajqC kolidujqcych z pelnionymi obowitpkami sl&bowymi, nie 
wykorzystuje i nie pozwala na wykorzystanie w celach prywatnych, powierzonych mu 
zasob6w, kadr i mienia publicmego, ujawnia pr6by mamotrawstwa, defraudacji Srodk6w 
publicznych, nad-ania wladzy lub kompcji odpowiednim instytucjom, lojalny wobec 
urzqdu i zwierzchnik6w. . Do podstawowych obowiqzk6w pracownika samopdowego 
naleq dbaloSC o wykonywanie zadari publicmych oraz o Srodki publicme, z uwzglqdnieniem 
interesu publicmego oraz indywidualnych interes6w obywateli. 

Radny Slawomir Osiwala - zapisy o kt6rych jest mowa w zlotonej petycji, powinny 
o b o w i ~ a k  wszystkich pracownikbw, cieszy fakt, ze w naszym Urzqdzie jest stworzony 
Kodeks Etyki, kt6ry nasi pracownicy przeshzegajq. Jedynie nie ma wyznaczonej osoby, kt6ra 
bqdzie odpowiedziaina za egzekwowanie tej polityki. Nieuozumialym jest fakt, 2e osoba 
skladajqca petycje, nie zapomala siq z tym dokumentem. Prawdopodobnie jest to kolejna 
sytuacja, gdzie firma, kancelaria chce nam zaproponowaC swoje ustugi. W naszym Urzqdzie 
nie ma takiej potrzeby, uzqdnicy w swojej pracy kierujq siq ustawq o pracownikach 
samopdowych i Kodeksem Etyki, nie zdarzyly siq sytuacje korupcyjne. 

Sekretarz Rafal Karpinski- Kodeks Etyki zostal stworzony przez pracownik6w, nie zostal 
przyjqty Zzqdzeniem Burrnistrza, mote warto pomySIe6 o dokonanie zmiany formu@ tego 
dokumentu. W serockim urzedzie obowiqzujq cztery filary, w celu przeciwdzidania kompcji: 
oiwiadczenia pracownik6w pny podejmowaniu pracy, sl&ba przygotowawcza, bardzo 
wysoka SwiadomoSC przy rozpatrywaniu spraw, wszelkie sprawy sq ornawiane z 
Kierownikami, jeSli sq wqtpliwobi sprawy sq omawiane w szerszym gronie i czwarty filar to 
jest kodeks etyki. Takie zasady obowipjq w Urzqdzie, jeSli odnosimy siq do naszych 






