UCHWAŁA NR XI/108/19
RADY POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO
z dnia 2 października 2019 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów
w Starostwie Powiatowym w Kościanie.
Na podstawie art. 16a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2019 r.,
poz. 511) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 870) Rada Powiatu
Kościańskiego uchwala, co następuje:
§ 1. Po rozpatrzeniu petycji radcy prawnego Konrada Cezarego Łakomego, Kancelaria Prawna CASUS
NOSTER Konrad Cezary Łakomy z dnia 31 lipca 2019 r. dotyczącej wprowadzenia w życie Polityki Zarządzania
Konfliktem Interesów postanawia się nie uwzględnić postulatów zawartych w przedmiotowej petycji.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Kościańskiego, zobowiązując go do
powiadomienia podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Iwona Bereszyńska
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Uzasadnienie
Dnia 31 lipca 2019 r. do Starostwa Powiatowego w Kościanie wpłynęła petycja radcy prawnego Konrada
Cezarego Łakomego, Kancelaria Prawna CASUS NOSTER Konrad Cezary Łakomy w sprawie wprowadzenia
w życie w Starostwie Powiatowym w Kościanie Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów. W dniu 21 sierpnia
2019 r. wpłynęło uzupełnienie petycji. W związku z uzupełnieniem, Zarządzeniem Nr 56/19 Starosty
Kościańskiego z dnia 26 sierpnia 2019 r. przekazano petycję do Rady Powiatu Kościańskiego celem
rozpatrzenia petycji.
W toku rozpoznawania petycji dokonano jej analizy oraz zaleceń Centralnego Biura Antykorupcyjnego
zawartych w poradniku "Korupcja Polityczna. Wskazówki dla przedstawicieli organów władzy wybieranych
w wyborach powszechnych", które zgodnie z treścią petycji miały zostać wprowadzone.
W toku procedowania ustalono, iż w polskim systemie prawnym funkcjonuje wiele przepisów
o charakterze antykorupcyjnym; występują one zarówno w ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511) jak również w wielu innych aktach prawnych, również tych
odnoszących się wprost do kompetencji samorządu powiatowego. System walki z korupcją w Polsce opiera się
również na funkcjonowaniu wyspecjalizowanych organów i instytucji, których celem jest przeciwdziałanie
występowaniu zjawisk korupcyjnych.
Tworzenie wewnętrznych aktów prawnych, które powielałyby rozwiązania wynikające z powszechnie
obowiązujących aktów prawnych, o których mowa wyżej byłoby niecelowe i pozbawione podstaw prawnych
w odniesieniu do radnych powiatowych w zakresie w jakim akt ten nakładałby na radnych obowiązki lub
wprowadzał ograniczenia, dalej idące niż wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
Jakkolwiek wszelkie przejawy walki z korupcją należy ocenić pozytywnie, wskazany w petycji poradnik
Centralnego Biura Antykorupcyjnego nie jest aktem prawnym i zalecenia z tego poradnika nie są wiążące dla
organów Powiatu. Tworzenie dokumentu wskazanego w petycji byłoby działaniem zbyt daleko idącym.
Niewątpliwie zalecenia te posiadają jednak swoją wartość praktyczną, wskazują bowiem na sposoby
przeciwdziałania zjawiskom korupcyjnym, w związku z czym Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rekomenduje
radnym Rady Powiatu Kościańskiego zapoznanie się z zaleceniami ww. poradnika.
Z powyższych względów, Rada Powiatu Kościańskiego po rozpatrzeniu petycji wniesionej przez Pana
Konrada Cezarego Łakomego, postanowiła nie uwzględnić postulatów zawartych w ww. petycji.
Kościan, dnia 26.09.2019 r.

Przewodniczący Komisji
(-)
Piotr Błaszkowski
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