
UCHWAŁA NR XIII/128/2019
RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

z dnia 24 października 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wdrożenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 511) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870), uchwala się, 
co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu petycji złożonej przez radcę prawnego Konrada Cezarego Łakomego CASUS 
NOSTER Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Cezary Łakomy w dniu 26 sierpnia 2019 r., dotyczącej 
wdrożenia (przykładowo w drodze zmiany statutu powiatu) 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 stronie BIP, regulującej zarządzanie konfliktem interesów (aktualnie bądź 
potencjalnie istniejącym) pomiędzy osobami wybieranymi w wyborach powszechnych (radni powiatowi) 
a powiatem, osobami prawnymi powiatu, jednostkami organizacyjnymi powiatu - po konsultacji co do treści 
z właściwą miejscowo delegaturą Centralnego Biura Antykorupcyjnego, wyznaczenia osoby odpowiedzialnej 
za egzekwowanie tej polityki, wprowadzenia mechanizmów kontroli naruszeń wspomnianej polityki 
i ustanowienia konsekwencji za nieprzestrzeganie Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów, uznaje się 
petycję za bezzasadną.

§ 2. Uzasadnienie rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do uchwały Nr XIII/128/2019

Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego

z dnia 24 października 2019 r.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) petycja złożona 
do organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego jest rozpatrywana przez ten organ.

W dniu 26 sierpnia 2019 r. do Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego wpłynęła petycja wniesiona 
w interesie publicznym  przez radcę prawnego Konrada Cezarego Łakomego CASUS NOSTER Kancelaria 
Radcy Prawnego Konrad Cezary Łakomy ul. Onyksowa 11/1, 20-582 Lublin, dotycząca:

1) wdrożenia (przykładowo w drodze zmiany statutu powiatu) 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 stronie BIP, regulującej zarządzanie konfliktem interesów (aktualnie bądź 
potencjalnie istniejącym) pomiędzy osobami wybieranymi w wyborach powszechnych (radni powiatowi) 
a powiatem, osobami prawnymi powiatu, jednostkami organizacyjnymi powiatu - po konsultacji co do 
treści z właściwą miejscowo delegaturą Centralnego Biura Antykorupcyjnego;

2) wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za egzekwowanie tej polityki;

3) wprowadzenia mechanizmu kontroli naruszeń wspomnianej polityki;

4) ustanowienia konsekwencji za nieprzestrzeganie Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów.

Petycja była rozpatrywana przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego. Komisja dokonała analizy wniesionej petycji oraz oceny jej zasadności i stwierdziła, 
co następuje.

W aktualnie obowiązującym w Polsce systemie prawa istnieją już przepisy o charakterze antykorupcyjnym 
oraz dotyczące konfliktu interesów. Przepisy ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
dotyczą np. zakazów lub ograniczeń w zatrudnianiu radnych, wykonywaniu przez nich działalności 
gospodarczej, zakazu przyjmowania świadczeń o charakterze majątkowym, zakazu brania udziału 
w głosowaniu przez radnego, jeżeli dotyczy to jego interesu prawnego. Za nieprzestrzeganie tych przepisów 
przewidziane są również konsekwencje. Przepisy Kodeksu karnego również określają sankcje w przypadku np. 
łapownictwa pełniącego funkcję publiczną, przekupstwa, płatnej protekcji biernej i czynnej lub nadużycia 
uprawnień przez funkcjonariusza publicznego.

Obecnie w polskim ustawodawstwie brak jest prawnej definicji konfliktu interesów oraz brak jest podstaw 
prawnych, które upoważniałyby Radę Powiatu do wprowadzania obowiązującego dla radnych dokumentu 
„Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów". Informacje zawarte w broszurze opracowanej przez CBA są 
jedynie wskazówkami i nie mogą stanowić podstawy do podejmowania prac legislacyjnych przez Radę 
Powiatu.

Rada Powiatu nie może stosować wobec radnych środków dyscyplinujących, nie posiadając upoważnień 
ustawowych do tego rodzaju działań.

Biorąc pod uwagę powyższe Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
rekomenduje, aby złożona petycja została uznana za bezzasadną.

Rada Powiatu Łódzkiego Wschodniego, po zapoznaniu się z powyższymi ustaleniami oraz stanowiskiem 
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji uznaje petycję za bezzasadną.
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