ZARZJ\DZENIE NR 67/2016
WOJTA GMINY NOWE MIASTO
z dnia 30 grudnia 2016 roku

w sprawie

wprowadzenia Polityki Antykorupcyjnej w

Urz~dzie

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
(Dz. U. 2016 poz. 446 z po in. zm.) zarzqdza siy, co nastypuje:

0

Gminy Nowe Miasto

samorzqdzie gminnym

§1
Wprowadza siy "Polityky Antykorupcyjnq w Urzydzie Gminy Nowe Miasto", zwanq dalej
"Poiitykq Antykorupcyjnq", stanowiqcq Zalqcznik do niniejszego Zarzqdzenia.

§2
Zobowiqzuje siy wszystkich pracownikow Urzydu Gminy Nowe Miasto do zapoznania siy
z uregulowaniami zawartymi w Polityce Antykorupcyjnej i stosowania ich w codziennej pracy.

§3
Wykonanie Zarzqdzenia oraz nadzor nad przestrzeganiem Polityki Antykorupcyjnej powierza
siy Sekretarzowi Gminy oraz kierownikom komorek organizacyjnych Urzydu Gminy
Nowe Miasto.
§4
Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

.

Zal'!cznik
do Zarz'!dzenia Nr 67/2016
W6jta Gminy Nowe Miasto
z dnia 30 grudnia 2016 roku

POLITYKA ANTYKORUPCYJNA W URZE;DZIE GMINY NOWE MIASTO

Maj~c

na uwadze zagrozenia,jakie rnog~ wystypowac w sytuacji zjawiska korupcji oraz
sluzebn~ roly Urzydu Grniny Nowe Miasto wobec panstwa i spoleczenstwa wprowadza siy
Polityky Antykorupcyjn~ w Urzydzie Grniny Nowe Miasto.
Przewodnirn celern Polityki Antykorupcyjnej jest stale wyszukiwanie i analizowanie wszelkich
rnozliwych zagrozen korupcyjnych, kt6re rnog~ wyst~pic w trakcie realizacji zadan
publicznych na wszystkich poziornach zarz~dzania oraz natychrniastowe podejrnowanie
srodk6w zaradczych zmniejszaj~cych prawdopodobienstwo wyst~pienia dzialania
korupcyjnego.
Kierownictwo Urzydu Grniny Nowe Miasto , zdaj~c sobie sprawy z zagrozen plyn~cych
z przestypstw korupcyjnych przyjrnuje ty Polityky Antykorupcyjn~jako wyraz chyci wdrozenia
efektywnych rnechanizrn6w przeciwdzialania zjawiskorn korupcji w Urzydzie Grniny Nowe
Miasto.
Szczeg61nie narazeni na dzialania korupcyjne s~ pracownicy Urzydu wykonuj~cy
czynnosci bezposrednio zwi¥ane z prowadzeniern postypowan 0 udzielenie zarn6wien
publicznych, postypowan 0 wydanie decyzji 0 warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu , postypowan 0 wydanie decyzji srodowiskowych, sprzedaZ nieruchornosci w tyrn
grunt6w, wydawaniern zezwolen na sprzedaZ alkoholu.
Realizacja przyjytych zalozen pozwoli na urnocnienie wizerunku Urzydu Grniny Nowe
Miasto, jako instytucji dzialaj~cej w spos6b uczciwy i transparenty oraz zwiykszy zaufanie
obywateli do tego Urzydu .

§1
Polityka Antykorupcyjna jest realizowana poprzez nastypuj~ce dzialania:
1) zapewnienie jawnosci przy realizacji zadan adrninistracji publicznej z uwzglydnieniern
ograniczen wynikaj~cych z przepis6w szczeg6lnych,
2) stosowanie przejrzystych procedur postypowania ograniczajqcych uznaniowosc
pracownik6w Urzydu w rozstrzyganiu spraw,
3) analizowanie i wskazywanie obszar6w zagrozonych korupcj~ oraz podejrnowanie
odpowiednich srodk6w prewencyjnych,
4) wprowadzenie Kodeksu Etyki Pracownik6w Urzydu Grniny Nowe Miasto,
5) podnoszenie kwalifikacji pracownik6w Urzydu w zakresie wiedzy rnerytorycznej oraz
swiadornosci zagrozen korupcyjnych,
6) podnoszenie swiadornosci spolecznej pracownik6w Urzydu i prornocja etycznych wzorc6w
postypowania,
7) doskonalenie i rozwUanie niezaleznej i obiektywnej funkcji audytu wewnytrznego.
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§2
Dzialalnosc Urzt(du Gminy Nowe Miasto w zakresie, 0 ktorym mowa w § 1 pkt 3, prowadzona
jest z poszanowaniem przepisow prawa, w szczegolnosci zgodnie z zasadami dotyczqcymi:
1) zakazu lqczenia zatrudnienia w Urzt(dzie Gminy Nowe Miasto ze sprawowaniem mandatu
radnego Gminy Nowe Miasto, 0 ktorym stanowiq art. 24a i art. 24b ustawy z dnia 8 marca
1990 roku 0 samorzqdzie gminnym (Dz. U. 2016 poz. 446 z p6Zn. zm.),
2) skladania oswiadczen majqtkowych przez zobowiqzane do tego osoby, wskazane wart. 24h
ust. 1 ustawy, 0 ktorej mowa w pkt 1,
3) zakazu przyjmowania swiadczen 0 charakterze majqtkowym przez osoby wymienione
wart. 24m ustawy, 0 ktorej mowa w pkt 1, w sytuacjach wskazanych w tym przepisie,
4) wylqczenia pracownika organu administracji publicznej w sprawach wymienionych
wart. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postt(powania administracyjnego
(Dz. U. 2016 poz. 23 z p6Zn. zm.),
5) wylqczenia osob wykonujqcych czynnosci w postt(powaniu 0 udzielenie zamowienia
publicznego, w sytuacjach wskazanych wart. 17 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. 2015 poz. 2164 z p6Zn. zm.),
6) zakazu podleglosci sluzbowej pomit(dzy osobami bliskimi, 0 ktorym stano wi art. 26 ustawy
z dnia 21 listopada 2008 roku 0 pracownikach samorzqdowych (Dz. U. 2016 poz. 902) oraz
wykonywania zajt(c sprzecznych z obowiqzkami ustawowymi, okreSlonych wart. 30 ww.
ustawy,
7) zakazu piastowania stanowisk lub pelnienia funkcji, wskazanych wart. 4 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 roku 0 ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci gospodarczej przez osoby
pelniqce funkcje publiczne (Dz. U. 2006 Nr 216 poz. 1584 z poin. zm.), przez osoby,
o ktorych mowa wart. 1 i art. 2 ww. ustawy,
8) kontroli zawodowej dzialalnosci lobbingowej , 0 ktorej stanowiq art . 16, art. 17 i art. 18
ustawy z dnia 7 lipca 2005 roku 0 dzialalnosci lobbingowej w procesie stanowienia prawa
(Dz. U. 2005 Nr 169 poz. 1414 z poin. zm.) oraz sposobu postt(powania w Urzt(dzie Gminy
Nowe Miasto przy zalatwianiu spraw z zakresu dzialalnosci lobbingowej, ustalonym mocq
zarzqdzenia Wojta Gminy Nowe Miasto.
§3
Pracownicy Urzt(du zatrudnieni na stanowiskach zagrozonych korupcjq podczas wykonywania
obowiqzkow sluzbowych powinni stosowac nastt(pujqce zasady:
1) pracownik moze sit( spotykac z interesantami, w tym stronami, przedstawicielami stron lub
swiadkami wylqcznie w siedzibie Urzt(du, w godzinachjego pracy, przy czym w szczegolnie
uzasadnionych przypadkach spotkania mogq sit( odbywac poza jego siedzibq po uzyskaniu
zgody bezposredniego przelozonego,
2) praco\\'l1ik nie powinien dopuscic do pozostawienia osoby, 0 ktorej mowa w pkt 1, samej
.
.
w pomleszczemu,
3) pracownik w zakresie kontaktow z podmiotami gospodarczymi moze prowadzic spotkanie
tylko z ich umocowanymi zgodnie z prawem przedstawicielami, po uprzednim sprawdzeniu
umocowania, w tym pelnomocnictwa podpisanego przez osoby upowaznione do
wystt(powania w imieniu danego podmiotu,
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4) w rozmowach ze strom~ postypowania, jej przedstawicielem lub swiadkiem w toku
postypowania administracyjnego powinno uczestniczyc co najmniej dw6ch pracownik6w
Urzydu; w przypadku niemoznosci spelnienia tego warunku pracownik sporzq.dza notatky
sluzbowq., kt6rq. podpisujq. wszystkie osoby uczestniczq.ce w ww. rozmowach,
5) jezeli sprawa wykracza poza kompetencje pracownika, ale miesci si y w zakresie wlasciwosci
Urzydu, pracownik powinien skierowac interesanta do wlasciwej merytorycznie kom6rki
organizacyjnej Urzydu Gminy Nowe Miasto,
6) pracownik Urzydu nie moze przyjmowac prezent6w ani innych korzysci, mogq.cych
podwazyc zaufanie do jego bezstronnosci w zalatwianiu sprawy.
Zasady Polityki Antykorupcyjnej obowiq.zujq. wszystkich pracownik6w Urzydu Gminy
Nowe Miasto przy wykonywaniu obowiq.zk6w sluzbowych.
Kierownictwo Urzydu Gminy Nowe Miasto deklaruje swoje zaangaZowanie w realizacjy
postanowien Polityki Antykorupcyjnej oraz dokonywanie okresowych jej przeglq.d6w w celu
doskonalenia systemu eliminujq.cego zagrozenie korupcyjne.
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