UCHWAŁA NR IX/59/2019
RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO
z dnia 19 września 2019r.

w sprawie rozpatrzenia petycji

Na podstawie art. 9 ust. 2, art. 10 ust. 1, art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.
o petycjach (Dz.U. 2018 poz. 870) oraz art. 12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U 2019 r. poz. 511), Rada Powiatu Nowodworskiego
uchwala, co następuje:
§1. Rada Powiatu Nowodworskiego postanawia odmówić uwzględnienia petycji dotyczącej
wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim „Polityki
Zarządzania Konfliktem Interesów” z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu do niniejszej
uchwały.
§2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Nowodworskiego,
zobowiązując do zawiadomienia wnoszącego petycję o rozpatrzeniu petycji.
§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
/-/Mariusz Kraszewski

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Powiatu Nowodworskiego
Nr IX/59/2019
z dnia 19 września 2019r.
W dniu 01.08.2019r. do Rady Powiatu Nowodworskiego wpłynęła, drogą elektroniczną,
petycja w interesie publicznym, złożona przez radcę prawnego Pana Konrada Cezarego
Łakomego (pismo z dnia 31.07.2019 r.).
Składający petycję wnosi o:
1) wprowadzenie w życie w 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” (…) i opublikowaniu jej treści na
administrowanej w Starostwie stronie BIP;
2) wyznaczenie w starostwie osoby odpowiedzialnej za egzekwowanie tej polityki;
3) wprowadzenie mechanizmu kontroli naruszeń wspominanej polityki;
4) ustanowienie konsekwencji za nieprzestrzeganie Polityki Zarządzania Konfliktem
Interesów.
Następnie Pan Konrad Cezary Łakomy, również drogą elektroniczną, w dniu
20.08.2019 r., przesłał uzupełnienie do powyższej petycji, w którym wnosi, aby regulacje
wnioskowanej Polityki odnosiły się do radnych powiatowych, a nie do pracowników starostw
powiatowych.
Petycja została przekazana do rozpatrzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady
Powiatu Nowodworskiego, która podczas posiedzenia w dniu 05.09.2019r. zajęła stanowisko,
w którym rekomenduje Radzie Powiatu nie uwzględnienie petycji.
Uzasadnieniem dla odmowy uwzględnienia petycji jest fakt, że powszechnie obowiązujące
przepisy w sposób wystarczający regulują status radnego oraz prawa, obowiązki i zakazy
z tym związane. Ustawa o samorządzie powiatowym (Dz.U 2019 poz. 511) w zakresie
szeroko rozumianego konfliktu interesów zawiera m.in.:
1) zakaz brania udziału w głosowaniu, które dotyczy interesu prawnego radnego - art. 21
ust. 7 w/w ustawy. Przepis ma charakter antykorupcyjny i zmierza do wyeliminowania
sytuacji, gdy w głosowaniu będzie brał udział radny, który nie będzie kierował się
interesem powiatu, lecz własnym,

2) zakaz łączenia mandatów, o którym mowa w art. 21 ust. 8 w/w ustawy, tj. mandatem
posła lub senatora, wykonywaniem funkcji wojewody lub wicewojewody,
członkostwem w organie innej jednostki samorządu terytorialnego;
3) zakazy, o których mowa w art. 23 w/w ustawy tj. zakaz nawiązania z radnym stosunku
pracy w starostwie, w którym radny uzyskał mandat, zakaz pełnienia funkcji
kierownika powiatowej jednostki organizacyjnej oraz jego zastępcy, zakaz
powierzenia radnemu wykonywania pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej,
4) zakazy, o których mowa w art. 25a w/w ustawy tj. zakaz podejmowania dodatkowych
zajęć i otrzymywania darowizn mogących podważyć zaufanie wyborców oraz zakaz
powoływania się na swój mandat w związku z podjętymi dodatkowymi zajęciami bądź
działalnością gospodarczą prowadzoną na własny rachunek lub wspólnie z innymi
osobami,
5) ograniczenia w zakresie prowadzonej przez radnych działalności gospodarczej,
o których mowa w art. 25b w/w ustawy,
6) obowiązek składania oświadczeń majątkowych, o którym mowa w art. 25c ustawy.
Wobec tego, w ocenie organu, obowiązujące przepisy, w tym w szczególności przepisy
ustawy o samorządzie powiatowym, w sposób wystarczający regulują zagadnienia objęte
petycją. W związku z powyższym organ uznaje za zbędne wprowadzanie dodatkowych
dokumentów wewnętrznych, co jednoznaczne jest z nieuwzględnieniem petycji.
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