
Uchwała Nr XVIII/133/2019

Rady Powiatu Kolskiego

z dnia 30 października 2019r.

w sprawie: rozpatrzenia petycji złoźonej w interesie publicznym przez CASUS NOSTER

Kancelaria Radcy Prawnego Konrada Cezarego Łakomego.

Na podstawie art. 16a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (j.t.

Dz.U. z 2019r., poz. 511 ze zm.) oraz art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. l ustawy z 11 lipca 2014r. o petycjach

(j.t. Dz. U. z 2018r. poz. 870) Rada Powiatu Kolskiego uchwala co następuje:

§ 1

Rada Powiatu Kolskiego po rozpatrzeniu petycji CASUS NOSTER Kancelaria Radcy Prawnego

Pana Konrada Cezarego Łakomego uzupełnionej w dniu 21 sierpnia 2019r. postanawia nie

uwzględnić wniosków zawartych w petycji z przyczyn i podstaw wskazanych w uzasadnieniu

Uchwały.

§2

Niniejsza Uchwała wraz z uzasadnieniem stanowi zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji w

myśl art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (j.t. Dz.U. z 2018r., poz. 870)

§3

W związku z § 2 zobowiązuje się Przewodniczącemu Rady Powiatu Kolskiego do przesłania

CASUS NOS TER Kancelaria Radcy Prawnego Konrada Cezarego Łakomego zawiadomienia o

sposobie rozpatrzenia przedmiotowej petycji.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uzasadnienie

do uchwały nr XVIII/133/2019

Rady Powiatu Kolskiego

z dnia 30 października 2019r.

w sprawie: rozpatrzenia petycji złożonej w interesie publicznym przez CASUS NOSTER

Kancelaria Radcy Prawnego Konrada Cezarego Łakomego.

W dniu Ol sierpnia 20l9r. drogą elektroniczną do Starostwa Powiatowego wpłynęła petycja

złożona w interesie publicznym przez CASUS NOSTER Kancelaria Radcy Prawnego Konrada

Cezarego Łakomego. Składający petycję w interesie publicznym wnosi o:

1) wprowadzenia 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 opublikowanie jej treści na administrowanej w starostwie stronie

BlP;

2) wyznaczenie w starostwie osoby odpowiedzialnej za egzekwowanie tej polityki;

3) wprowadzenie mechanizmu kontroli naruszeń wspomnianej polityki;

4) ustanowienie konsekwencji za nieprzestrzeganie Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów.

Radca prawny Konrad Cezary Łakomy również drogą elektroniczną w dniu 21 sierpnia 2019r.

uzupełnił treść petycji wnosząc, aby regulacje wnioskowanej Polityki odnosiły się do radnych

powiatowych, a nie do pracowników starostwa.

Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego przekazał petycję do rozpatrzenia Komisji Skarg,

Wniosków i Petycji, która na posiedzeniu w dniu 09.08.2019r. i 16.10.2019r. dokonała zbadania jej

zasadności.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji po zapoznaniu się z treścią petycji, dokonaniu analizy

dokumentacji i wysłuchaniu opinii radcy prawnego Starostwa Powiatowego w Kole przyjęła

stanowisko, że powszechnie obowiązujące przepisy w sposób wystarczający regulują status radnego

w tym prawa, obowiązki i zakazy z tym związane. Komisja uzasadniając swoje stanowisko

podkreśliła, że organy jednostek samorządu terytorialnego działają na podstawie i w granicach

prawa i każda czynność podejmowana przez Radę Powiatu musi mieć umocowanie ustawowe.

Natomiast wskazany przez Pana Konrada Cezarego Łakomego poradnik "Korupcja Polityczna.

Wskazówki dla przedstawicieli organów władzy wybieranych w wyborach powszeclmych"



opracowany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne nie jest aktem prawnym, a jego wskazówki nie

są wiążące dla organów powiatu.

W ocenie Rady Powiatu Kolskiego obowiązujące przepisy, w tym w szczególności przepisy

ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (j.t. Dz.U. z 2019r., poz. 1950), ustawy z dnia

8 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.), ustawy z dnia

21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące

funkcje publiczne (j.t. Dz. U. z 2017r., poz. 1393 ze zm.) w sposób wystarczający regulują

zagadnienia objęte petycją i nie dostrzega potrzeby wprowadzania dodatkowych dokumentów w

tym zakresie. Dodatkowo Rada Powiatu Kolskiego podjęła działania zmierzające do zapobiegania

konfliktu interesów w działalności radnych poprzez przyjęcie Kodeksu Etyki Radnych Rady

Powiatu. Kodeks ten określa zasady i standardy zachowań radnych i jest oparty na fundamentalnych

zasadach: legalizmu, bezstronności, niezawisłości, odpowiedzialności oraz przejrzystości.

Powyższy Kodeks został pozytywnie zaopiniowany przez przewodniczących Komisji Rady Powiatu

Kolskiego i uchwalony przez radnych Rady Powiatu Kolskiego.

Zatem podjęcie niniejszej uchwały uważa się za zasadne.
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