
awt

ov.y

Konrad susnoster@outlook.coml .fr n,
sek

22
61,starostwo. bartoszyce@pro.onet. pl; starostwo@powiat nrewo

starostwo.pl; sekretariat@powiat.elblag. pl; sekretariat@powiat.elk. pl; -v-t)
!.15'

b/

sala

od:
Wyslano:
Do:

Temat:

$
)
dr;

skrzynka@gizycko.starostwo.gov.pl; starostwo.goldapskie@post.pl;
ilawski.pl; starostwo@starostwo.ketzyn.pl; sekretariat@powiatl id
starostwo@powiat.mragowo.pl; starosta.nni@powiatypolskie.pl,
nowomiejski.pl; starostwo@powiat.olecko.pl, starostwo@
sekretariat@powiat.ostroda.pl; starosta.npi@powiatypolski
sekretariat@ szczytno.pl starostwo@powi
Petycja do powiatowych Wojew6dztwa Warmi Mazurskiego

-ol

@
.\r

e

pl

E STAROSTWO POWIATOWE
w OlsztyniePetycja PZKI

tarostwa Warm-14a.
W zalqczeniu p

Konrad Cezary t-akomy

Radca prawny

LB-1570

Tel. +48732991744

publicznym. Wplyn!lo
dnra i

20t9 -08- 0 1

ply.yt..6W-Ntrmer Pisnra

:ff,:u'l-:: L

0,y

31 lipca

0

LL/Ai

1



casLts r]oster-
Lublin, dnia 3l lipca 2019 roku

Do

RadiZ*zqd6w Powiat6w

Wojewr6dztwa Warmirisko-Mazurskiego

Podmiot wnosz4cy oetvciE:

radca prawny Konrad Cezary tr-akomy

CASUS NOSTBR Kancelaria Radcy Prawnego

Konrad Cezary Lakomy

ul. Onyksow a I I I 1, 20-582 Lublin

tel.732991744

e-mail: konrad lakom),@kancelarie.net

Petycja w interesie publicznym

Napodstawieart.2 ust. 1 ustawy zdnia l1 lipca 2014r. opetycjach (Dz.U. 25.09.2014r.,pol.

I195) wnoszg o:

l) wprowadzenie w 2ycie w Paristwa starostwie powiatowym Polityki Zarz4dzania Konfliktem

Interes6w zgodnie zzaleceniami Centralnego Biura Antykorupcyjnego zawar:tymi w dokumencie

pt. ,,Korupcja Polityczna. Wskaz6wki dla przedstawicieli organ6w wladzy wybieranych w wyborach

powszechnych" (2r6dlo: http://www.antvkorupcja.eov.pl/ftp/pdf/CBA Korupcja polityczna.pd0

iopublikowanie jej treSci na administrowanej w Paristwa starostwie stronie BIP;

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

3) wprowadzenie mechanizmu kontroli naruszeri wspomnianej polityki;

4) ustanowienie konsekwencji za nieprzestrzeganie Polityki Zarzydzania Konfliktem lnteres6w

JednoczeSnie na podstawie art.4 ust.3 ustawy z dnia 1l lipca 2014 roku o petycjach wyra2am zgodg na

ujawnienie na stronie internetowej, o kt6rej mowa w art. 8 ust. I ilw ustawy moich danych osobowych.

Konrad Cezary l,akomy

radca prawny, LB-1570

C,\SLrS NOSTER Kancelaria Radcy'Prawnego Konrad Cezar-"- l,akorny www.kancelarie.net/konradlakomy

ul. Onyksowa ll lokl, 20-582 Lublin, NIP 715-154-79-87, REGON:060449733, e-mail: konradlakomv@kancetarie.net tel.732-991-744
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Zal4cnik do obwieszczenia Marszalka Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 13 kwietnia 2018 r. (poz. 870)

USTAWA

z dnia 11 lipca 2014 r.

o petycjach

Art. l. Ustawa okreSla zasady skladania i rozpatrywania petycji oraz spos6b postgpowania organ6w w sprawach
dotycz4cych petycji.

Art.2. l. Petycja mo2e by6 zlo2ona przez osobg ftzyczn4, osobg prawnq, jednostkg organizacyjn4 niebgd4c4 osob4
prawnA lub grupg tych podmiot6w, zwanq dalej ,podmiotem wnoszqcym petycjg", do organu wladzy publicznej, a tak2e do
organizacji lub instytucji spolecznej w zwiEzku z wykonywanymt przez ni4 zadaniami zleconymi zzal<resu administracji
publicznej.

2.Pelycja moze by6 zlo2otaw interesie:

l) publicznym;

2) podmiotu wnoszqcego petycjg;

3) podmiotu trzeciego, za jego zgod4.

3. Przedmiotem petycji moze byc 2qdanie, wszczeg6lnoSci, zmiany przepis6w prawa, podjgcia rozstrzygnigcia lub
innego dzialania w sprawie dotycz4cej podmiotu wnoszqcego petycjg, 2ycia zbiorowego lub wartoSci wymagajqcy ch szcze-
g6lnej ochrony w imig dobra wsp6lnego, mieszcz4cych sig w zakresie zadahi kompetencji adresata petycji.

Art. 3. O tym, czy pismo jest petycj4, decyduje treit, Zqdania. a nie jego forma zewngtrzna.

Art. 4. 1. Petycjg sklada sig w formie pisemnej albo zapomocq Srodk6w komunikacji elektronicznej.

2. P ety cj a powinna zaw ier aC

1) oznaczenie podmiotu wnosz4cego petycjg; jezeli podmiotem wnosz4cym petycjg jest grupa podmiot6w, w petycji na-
leLy wskazat oznaczenie ka2dego z tych podmiot6w oraz osobg reprezentuj4c4 podmiot wnoszecy petycjg;

2) wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnosz4cego petycjg oraz adresu do korespondencji; je2eli
podmiotem wnoszqcym petycjg jest grupa podmiot6w, w petycji nale2y wskaza6 miejsce zamieszkania lub siedzibg
ka2dego z tych podmiot6w;

3) oznaczenie adresata petycji;

4) wskazanie przedmioru petycji.

3. Petycja moie zawierat, zgodg na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatruj4cego petycjg lub urzgdu go
obsluguj4cego danych osobowych podmiotu wnosz4cego petycjg lub podmiotu, o kt6rym mowa w art. 5 ust. l.

4. Petycja skladana w formie pisemnej powinna by6 podpisana przez podmiot wnosz4cy petycjg, a jeleli podmiotem
wnoszQcym petycjg nie jest osoba fizyczna lub gdy petycjg wnosi grupa podmiot6w - przez osobg reprezentujEcq podmiot
wnoszecy petycjg.

5. Petycja skladana za pomoc4 Srodk6w komunikacji elektronicznej moze by6 opatrzona kwalifikowanym podpisem
elektronicznym oraz powinna zatiera(, tak2e adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszqcego petycjg.

Art. 5. l. Petycja skladana w interesie podmiotu trzeciego zawieratak2e imig i nazwisko albo nazwg, miejsce zamiesz-
kania albo siedzibg oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu.

2. Podmiot, o kt6rym mowa w ust. l, wyra2a zgodg na zloilenie w jego interesie petycji w formie pisemnej albo za
pomoc4 Srodk6w komunikacji elektronicznej. Zgodajest dol4czana do petycji.

3. Wrazie powstania w4tpliwo6ci co do istnienia lub zakresu zgody, o kt6rej mowa wust. 2, adresat petycji mo2e,
wterminie 30 dni od dniazloienia petycji, zwr6ci6 sig do podmiotu, w interesie kt6rego petycja jest skladana, o potwier-
dzenie zgody w terminie 14 dni z pouczeniem, 2e w prrypadku braku takiego potwierdzenia petycja nie bEdzie roryatrzona.
Potwierdzenie zgody nastgpuje w formie, o kt6rej mowa w ust. 2.

Art. 6. I . Adresat petycji, kt6ry jest niewlaSciwy do jej rozpatrzenia, przesyla j4 ntezwlocznie, nie p62niej jednak ni2
w terminie 30 dni od dnia jej zlo2enia, do podmiotu wlaSciwego do rozpatrzenia petycji, zawiadamiaj1c o tym r6wnoczesnie
podmiot wnoszqcy petycjg.
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2. Je2eli petycja dotyczy kilku spraw podlegajqcych rozpatrzeniu przez r62ne podmioty, adresat petycji rozpatruje jq
w zakresie nalelqcym do jego wlaSciwoSci oraz przekazuje j4 niezwlocznie, nie p62niej jednak ni2 w terminie, o kt6rym
mowa w ust. I, do pozostatych wla6ciwych podmiot6w, zawiadamiaj4c o tym r6wnoczeSnie podmiot wlosz4cy petycjg.

Art. 7. 1. Jezeli petycja nie spelnia wymog6w, o kt6rych mowa w art. 4 ust. 2 pkt I lub 2 pozostawia sig j4 bez rozpa-
trzenia.

2.leLelipetycja,niespetniawymog6wokreSlonychwart.4ust. l,ust.2pkt3lub4lubart.5ust. llub2,podmiot
wlaSciwy do rozpatrzenia petycji wzywa, w terminie 30 dni od driazlo2eniapetycji, podmiot wnosz4cy petycjg do uzupel-
nienia lub wyjaSnienia tre6ci petycji w terminie 14 dni z pouczeniem, 2e petycja, kt6rej tre56 nie zostanie uzupelniona lub
wyj aSniona, nie b gdzie r ozpatrzona.

Art. 8. 1 . Na stronie intemetowej podmiotu rozpatruj4cego petycjg lub urzgdu go obsluguj 4ceg o rliezwlocznie zamiesz-
cza sig informacjg zawierajqc4odwzorowanie cyfrowe (skan) petycji, datg jej zloLeniaoraz-w przypadku wyra2eniazgody,
o kt6rej mowa w art. 4 ust. 3 - imig i nazwisko albo nazwg podmiotu wnosz4cego petycjg lub podmiotu, w interesie kt6rego
petycjajest skladana.

2. Informacja, okt6rej mowa wust. l, jest niezwlocznie aktualizowana o dane dotyczqce przebiegu postgpowania,
w szczeg6lnoSci dotycz4ce zasigganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu zalatwieniapetycji.

Art. 9. 1. Petycja zlohona do Sejrnu lub Senatu jest rozpatrywanaprzez te organy, chyba2e w Regulaminie Sejmu tub
Regulaminie Senatu zostanie wskazany organ wewngtrzny wlaSciwy w tym zakresie.

2.1) Petycja zlo2ona do organu stanowi4cego jednostki samorz4du terytorialnego jest rozpatrywanaprzezten organ.

Art. 10. 1. Petycja powinna by6 roqatrzonabez zbgdnej zwloki, jednak nie p62niej niz w terminie 3 miesigcy od dnia
1ej z\olenia.

2.Wprrypadku, okt6rym mowa w art.6 oraz art.7ust.2, termin narozpatrzenie petycji liczy sig odpowiednio od
dnia offzymania petycji przezwlai;ciwy podmiot albo od dnia uzupelnienia lub wyja6nienia treSci petycji.

3. W pr4padku wyst4pienia okolicznoSci niezale2nych od podmiotu rozpatruj4cego petycjg uniemo2liwiaj qcych roz-
patrzenie petycji w terminie, o kt6rym mowa w ust. 1, termin ten ulega przedlu2eniu, nie dtu2ej jednak ni2 do 3 miesigcy,
licz4c od uptylvu terminu, o kt6n.m mowa w ust. l.

Art. 11. l. Jezeli w ci4gu miesi4ca od otrzymania petycji przez podmiot wlaSciwy do rozpatrzenia petycji skladane sq
dalsze petycje dotyczqce tej samej sprawy, podmiot wlaSciwy do rozpatrzenia petycji mo2e zarz4dzi6lqczne rozpatrywanie
petycj i (petycja wielokotna).

2.W prrypadku, o kt6rym mowa w ust. 1, na stronie internetowej podmiotu wlaSciwego do ro4atrzenia petycji lub
urzgdu go obstugujqcego oglasza sig okres oczekiwania na dalsze petycje nie dluZszy niz 2 miesiqce,liczqc od dnia oglo-
szenia. Termin rozpalrzenia petycji wielokrotnej liczy sig od dnia uptywu okresu, o kt6rym mowa w zdaniu poprzednim.

3. Je2eli petycja skladaj4ca sig na petycjg wielokrotn4 nie spelnia wymog6w okreSlonych w art. 4 ust. l, ust. 2 pkt 3

lub 4 lub art. 5 ust. I lub 2 podmiot wlaSciwy do rozpaffzenia petycji wielokrotnej na stronie internetowej, o kt6rej mowa
w ust. 2, oglasza wezwanie podmiotu wnoszAcego petycjg sktadaj4c4 sig na petycjg wielokrotn4 do uzupelnienia lub wyjaS-
nienia treSci petycji w terminie 14 dni. Ogloszenie to zastgpuje wezwanie, o kt6rym mowa w art. 7 ust. 2. Petycjg skladaj4c4
sig na petycjg wielokrotnq, kt6rej treS6 nie zostanie uzupelniona lub wyjaSniona pozostawia sig bez rozpatrzenia.

4. Na stronie internetowej, o kt6rej mowa w ust. 2, podmiot rozpatruj4cy petycjg oglasza spos6b zalatwienia petycji
wielokrotnej. Ogloszenie to zastgpuje zawiadomienie, o kt6rym mowa w art. 13 ust. 1.

Art. 12. 1. Podrniot wlaSciwy do rozpalrzenia petycji mo2e pozostawit,bez rozpatrzenia petycjg zlo2on1 w sprawie,
kt6ra byla przedmiotem petycji juirozpatrzonej przez ten podmiot, je2eli wpetycji nie powolano sig na nowe fakty lub
dowody nieznane podmiotowi wlaSciwemu do rozpatrzenia petycji.

2.W prrypadku, o kt6rym mowa w ust. l, podmiot wlaSciwy do rozpatrzenia petycji niezwlocznie informuje podmiot
wnoszqcy petycjg o pozostawieniu petycji bezrozpatrzenia i poprzednim sposobie zalatwieniapetycji.

Art. 13. l. Podmiot rozpatruj4cy pefycjg zawiadamia podmiot wnoszQcy petycjg o sposobie jej zalatwienia wraz z vza-
sadnieniem w formie pisemnej albo zapomoc4 Srodk6w komunikacji elektronicznej.

2. Spos6b zalaflvienia petycji nie mo2e by6 przedmiotem skargi.

r) W brzmieniu ustalonym przez aft.6 ustawy z dnia 7l stycznia 2018 r. o zrnianie niekt6rych ustaw w celu zwigkszenia udzialu oby-
wateliwprocesiewybierania,funkcjonowaniaikontrolowanianiekt6rychorgan6wpublicnrych(Dz.U.poz. 130),kt6raweszlaw2y-
cie z dniem 31 stycznia 2018 r.

I I .05.201 8



[Slowa kluczowe]

Dziennik Ustaw -4- Poz.870

Art. 14. Podmiot wlaSciwy do rozpatrzenia petycji, a w przypadku, o kt6rym mowa w art. 9 - Sejm, Senat lub organ
stanowiqcy jednostki samorz4du terytorialnego, corocznie, w terminie do dnia 30 czerwca, umieszcza na swojej stronie in-
ternetowej lub stronie intemetowej urzgdu go obsluguj4cego zbiorczq informacjg o petycjach rozpatrzotych w roku po-
przednim. Informacja ta zawiera w szczeg6lnoSci dane dotyczqce liczby, przedmiotu oraz sposobu zalatwienia petycji.

Art. 15. W zakresie nieuregulowanym w ustawie do petycji stosuje sig odpowiednio przepisy ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. rJ. z 2017 r. poz. 1257 oraz z 2018 r. poz. 149 i 650).

Art. 16. (pominigty)

Art. 17. Ustawa wchodzi w fcie po uplywie 12 miesigcy od dnia ogloszenia2).

2) Ustawa zostala ogloszona w dniu 5 wrze6nia 2014 r.
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