
6l PRZEWODNICZ{CY RADY POWIATU W OLSZTYNIE

Or-II.152.5 .2019
Olsztyn, 1 pazdziernika 2019 r.

Szanowny Pan

Konrad Cezary tr-akomy

W za\qczeniu przekazujg uchwalE Nr YlUII5l20l9 w sprawie rozpatrzenia petycji

dotyczqcej wprowadzenia Polityki Zarzqdzania Konfliktem Interes6w w Starostwie Powiatowym w

Olsztynie podj Etq na VII Sesj i Rady Powiatu w Olsztynie w dniu 27 wrzesnia 20 1 9 roku.

P

Jerzy Laskowski

Starostwo Powiatowe w Olsztynie, Plac Bema 5, l0-5 16, Olsztyn
tel:89 527 21 30,89 521 05 19,fax:89 527 24 14,e-mail starostwo@powiat-olsztynski.pl



l]chwala Nr VII/I l5l20l9
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 27 wrzefinia 2019 r.

lv sprawie rozpatrzenia pefycji dotyczqcej wprowadzenia polifyki
Zarzqdza,nia Konfliktem fnteresdw rv Starostwie Powiatowym w Olsztynie

Na podstawie art. 16a ustawy z dnia 5 czeru,ca 1998 r. o samorzqdzie powiatowym
(Dz. U. 22019 r.lpoz.5ll) i art.9ust.2 ustawy zdnia 11 lipca 2Al4r. opetycjach (Dz. U.
zZA|S r., poz. 870) uchwala sig, co nastEpuje:

$ l. Uznajs sig.2e petycja Pana KonradaL. z dnia 31 lipca 2019 r., dotyczqca
i*prowadzenia Polityki Zarz4dzartja Konfliktern Interes6w w Starostu'ie Powiatowym
w Olsztynie, nie moie zostad uwzglqdniona.

$ 2. tlzasadnienie sposobu rozpatrzenia petycji stanowi zalqcznik do niniejszej
uchvtaly.

$ 3. O sposobie rozpaffzenia petycji Przewodniczqcy Rady Forviatu w- Olsztynie
zawiadomi $inoszqcego"

$ 4. Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem podjqcia.

Jerry Laskowski



Z,alqcznlk
do r.rchwaly Nr VII/11512019

Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 27 rvrzeSnia 2019 r.

UZASADNTENTE

W dniu 1 sierpnia 20lc) r. do Rady Powiatu w Olsztynie wplynEla petycja Pana
Konrada L., radcy prawnego, z wnioskiem o:
- r.vprowadzenie w Starost*,ie Powiatowym w Olsztynie Polityki Zarzqdzania Konfliktem

lnteres6rv, zgodnej z zaleceni ami Centralnego Bi ura Anty.korupcyjnego,
- wyznaczenie w Starostwie osoby odpowiedzialnej za egzekrvowanie tej polityki,
-'i,r,prowadzenie mechani;anu k ontrol i naruszei wspomni anej po I i tyk i.
- ustanowienie konsekwencji za nieprzestrzeganie l,olityki Zarz4dzania Kon{liktem

lnteres6w.
W dniu 21 sierpnia 2A19 r. wnosz4cy uzupelnil petycjq w1,ja$nieniem, 2e Polityka

Zarz4dzania Konfliktem Interes6rv rna odnosii sig do radnych pou,iatowych, a nie
pracownik6w Starostwa.

Petycja zostala przekazana Komisji Skarg, Wniosk6rv i Petycji, kt6ra po zapoznaniu
siQ z petycjq i jej przeanalizowaniu w)'pracowala opinig. w ktdrej stwierdzila. Le
przedmiotowa petycja nie moze zosta( ux,zglqdniona.

Komisja stwierdzila, 2e ustawa z dnia 5 czenvca 1998 r. o samr:rzqdzie porviatowym
(.D2. U. z 2019 r., poz. 511) nie daje radzie powiatu upowaznienia do ustanawiania
i stosowania jakichkolwiek sankcji wobec radnych.

Ponadto przepisy prawa przyaczanej pouy2ej ustau,y nie daj4 zadnemu organowi
rady oraz innym radnyrn podstawy prawnej do oceny sprawowania mandatu przez radnego.
Mandat radnego ma charakter mandafu wolnego.

Przepisy art.23 i 24 oraz arl.25a i 25b ustawy o samorz4dzie porviatorvym *yraZnic
wskazu-i4 zakazy mvi4zane z podejmowaniem dzialalnoSci koliduj4cej z rvykonywanym
mandatem radnego. Sankcje zla ich nieprzestrzeganie rv.vnikaj4 wprost z w'w. przepis6w.
wprou'adzenie wigc dodatkowych uregulowan powielajqcych obowiqzujqce ju2 normy prawa
naleLry uznad za nadmieme.

W zw'iqzku z pow-vZszym Komisja Skarg, Wniosk6w i Petycji na posiedzeniu rv dniu
17 '"uzrSnia br.. uznala, 2e 2:Ed,ania zalr'arte N. petycji nie mog4 zostai urvzglqdnione.

Jednocze$nie Komisja postanow'ila zarekomendorvad wszystkim radnym Pow,iatu
Olsztyfrskiego zapoznanie siE z publikacj4 pn. ,,Korupcja politycizna. Wskaz6tvki dla
przedsta'*'icieli organ6w wladzy *ybieranych w rvyborach por,vszechnych", opracowanE
przez Centralne Biuro Antykorupcyjne i opubliko,*'an4 na stronie internetowej:
htto ://rvw.rv.ant).koruncj a. gov. ol.


