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W odpowiedzi na petycję dot. Po|ityki Zarządzania KonfliKem Interesów złożoną drogq

e|e6roniczną W dniu 29 |ipca 2019r. informuję, iż w Urzędzie Miejskim w E|b|ągu są

podejmowane działania majqce na ce|u przeciwdziałanie czynom korupcyjnym.Zagadnienia

podejmowanej temaĘki zostały ujęte w ki|ku obowiązujących dokumentach.

Wprowadzony Kodeks EĘkiZarzqdzeniem Nr 584/2013 Prezydenta Miasta E|blqg z dnia

21 |istopada 2013r. zawiera zasady i wartości eĘczne, vlyznaczając standardy postępowania

pracowników w związku z wykonywaniem przez nich zadań służby pub|icznej. Powyższe służy

budowaniu efeĘwnej, uczciwej i przyjaznej administracji samorządowej i kształtuje właściwe

re|acje pracowników InsĘltucji ze społecznością loka|ną. W Kodeksie EĘki zawarte są również

zapisy o charakterze anĘkorupcyjnym.

Składanie oświadczeń majątkowych osób pełniqrych funkcje pub|iczne minima|izuje

ryzykokorupcji a dodatkowo w tut. Urzędzie obowiązuje Zarzqdzenie Nr 185/20t9 Prezydenta

Miasta E|b|ąg z dnia 9 kwietnia 2019r. w sprawie zasad składania i rozpatrywania oświadczeń

o prowadzeniu działa|ności gospodarczej oraz o wykonywaniu dodatkowych zająć.

Wprowadzony aK prawny oprócz prob|emaĘki prowadzenia działa|ności gospodarczej

dodatkowo pozwa|a na zbadanie moż|iwości wystąpienia potencja|nego konfliKu pomiędzy

służbq publiczną urzędnika ijego interesem jako osoby prywatnej majqcy niekorzystny WpłyW

na interes pub|iczny. Na podstawie złożonego oświadczenia podejmowana jest ocena' czy

konkretne zajęcie dodatkowe będzie pozostawać W sprzeczności z obowiązkami pracownika

samorządowego bądź będzie powodować podejrzenia o stronniczość i interesowność.

Powyższa ana|iza dokonywana jest kazdorazowo przez Komisję z udziałem Radcy Prawnego.

Dodatkowo Zarządzenie Nr 154/20t7 Prezydenta Miasta E|b|qg z dnia 5 sĘcznia 2017r.

o działa|ności |obbingowej okreś|a szczegółowy sposób postepowania pracowników wobec

działań podejmujących przez podmioty wykonujące zawodowq działaIność |obbingowq.

Ko|ejnym przykładem profilaKyki anĘkorupcyjnej jest idenffikacja i analiza ryzyka w

kontro|i zarządczej. Sporzqdzajqc rocznY program działania wraz z arkuszem ryTYka
analizowane jest przez pracownika wraz z przełoŻonym potencja|ne zagroŻenie korupcji w

realizowanym zadaniu.
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Wszyscy pracownicy zosta|i zapoznani z powyŻszymi dokumentami, które dostępne sq
również w Biu|eĘnie Informacji Pub|icznej Urzędu Miejskiego w E|b|ągu w zakładce Akty
prawne _ Zarządzenia Prezydenta.

Wzmacniając świadomość pracowników w postulowanym zakresie, podejmowane są
działania o charakterze edukacyjnym. W latach ubiegłych organizowane były szko|enia
doĘczące zagadnień anĘkorupcfinych, W tym równiez prowadzone przez doświadczonego
byłego funkcjonariusza i kontro|era CBA' Uczestnicy szko|enia mieli okazję uzyskać unikatowq
wiedzę praĘcznq z zakresu stosowania regulacji antykorupcyjnych. Wymienić można:

,,Profi|aĘka anĘkorupcyjna W samorządzie terytoriaInym',, ,,ograniczenia pracowników

samorządowych wynikające z ustawy anĘkorupcyjnej ofaz ustawy o pracownikach

samorządovvych. Wypełnianie i składanie oświadczeń majątkowych przez osoby okreś|one w
art.2 pK 6 ustawy anĘkorupcyjnej, oświadczenia majqtkowe w prakĘce kontro|nej CBA,, oraz

,,EĘka i antykorupcja w sektorze pub|icznym',.

ograniczenie korupcji reaIizowane jest również poprzez regu|arną rozmowę
przełożonego ze swoimi podwładnymi o zagrożeniach, z Kórymi się spoĘkają |ub mogą się

spoĘkać przy rea|izacji obowiązków i zadań służbowych.

Zagadnienia poruszane w przytoczonej przez Pana publikacji "KORUPCJA POLITYCZNA

Wskazówki dla pzedstawicie|i organów władzy wybieranych w wyborach powszechnych''
pokrywajq się z działaniami podejmowanymi w Urzędzie Miejskim w E|b|ągu.

Jednocześnie informuję, że niniejszy poradnik został przekazany pracownikom Urzędu

ce|em zapoznania się.
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