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Protokół nr 8/2019

z posiedzenia

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

odbytej w dniu 16 października 2019r.

Przewodniczący Komisji Marek Marciniak otworzył posiedzenie o godz. 9:30, po czym

stwierdził, iż Komisja posiada wymagane quorum. W posiedzeniu uczestniczyła Pani Dorota

Orchowska - radca prawny Starostwa Powiatowego w Kole. Lista obecności stanowi załącznik nr 1

do protokołu.

Tematem posiedzenia będzie rozpatrzenie petycji złożonej w interesie publicznym przez CASUS

NOSTER Kancelaria Radcy Prawnego Konrada Cezarego Łakomego w sprawie wprowadzenia w

Starostwie Powiatowym Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów.

Przewodniczący Komisji Marek Marciniak poinformował, że w dniu O 1 sierpnia 2019r.

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) 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 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.

Komisja zapoznała się z treścią opinii prawnej przygotowanej przez radcę prawnego w

kwestii uznania pisma jako petycji. Z opinii wynika, że powyższe pismo spełnia wymogi określone

wart. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (j.t, Dz. U. z 2018r. poz. 870). Komisja przyjęła

powyższe do wiadomości. Następnie przystąpiła do analizy treści petycji i zbadania jej zasadności.

Na prośbę członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji obecna na posiedzeniu Radca



prawny Pani Dorota Orchowska dokonała analizy przepisów prawa, z których wynika, że

podstawowym aktem prawnym regulującym prawa i obowiązki radnego powiatu są m.in.:

1) ustawa z dnia 8 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t, Dz. U. z 2019 r. poz. 511);

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

3) ustawa 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.).

Pani mecenas podkreśliła, że powyższe przepisy prawa rangi ustawowej określają obowiązki

radnych, sankcje za ich naruszenie oraz tryb i organy prowadzące postępowania w przypadku

naruszeń powyższych praw.

W dalszej dyskusji poruszono temat dokumentu opracowanego przez Centralne Biuro

Antykorupcyjne pt. "Korupcja Polityczna. Wskazówki dla przedstawicieli organów władzy

wybieranych w wyborach powszechnych". Pani mecenas zaznaczyła, że zgodnie z art. 7

Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. organy władzy publicznej działają na

podstawie i w granicach prawa. Zatem każda czynność podejmowana przez Radę Powiatu musi

mieć umocowanie ustawowe. Natomiast wskazany dokument nie jest aktem prawnym, a jego

wskazówki nie są wiążące dla organów powiatu.

Reasumując 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 prawa w sposób wystarczający

regulują status radnego w tym prawa, obowiązki i zakazy z tym związane. Art. 7 Konstytucji

Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. stanowi, że organy władzy publicznej działają na

podstawie i w granicach prawa. Zatem każda czynność podejmowana przez Radę Powiatu musi

mieć umocowanie ustawowe. Członkowie Komisji zwrócili też uwagę, że Rada Powiatu Kolskiego

na najbliższej sesji planuje przyjąć Kodeks Etyki Radnych. Kodeks ten określa zasady i standardy

zachowań radnych i jest oparty na fundamentalnych zasadach: legalizmu, bezstronności,

niezawisłości, odpowiedzialności oraz przejrzystości. Wspomniany Kodeks został pozytywnie

zaopiniowany przez przewodniczących Komisji: Budżetu i Finansów, Gospodarczej, Skarg,

Wniosków i Petycji, Spraw Społecznych, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz

Komisji Rewizyjnej. W związku z powyższym Komisja uważa za bezcelowe i pozbawione

podstaw prawnych wprowadzenie dodatkowych dokumentów proponowanych w petycji przez

CASUS NOSTER Kancelaria Radcy Prawnego Konrada Cezarego Łakomego, czyli Polityki

Zarządzania Konfliktem Interesów. Mając powyższe na uwadze Komisja rekomenduje Radzie

Powiatu Kolskiego nie uwzględnienie wniosków zawartych w petycji.

Komisja powyższe ustalenia podjęła jednogłośnie w wyniku głosowania.

Na tym posiedzenie Komisji zakończono o godz. 10:30



Protokółowała:

Malwina Morzycka

isji :
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