
UCHWAŁA NR IX/75/2019
RADY POWIATU W PLESZEWIE

z dnia 23 października 2019 r.

w sprawie: rozpatrzenia petycji w sprawie wprowadzenia w życie Polityki Zarządzania Konfliktem 
Interesów skierowanej do  radnych Rady Powiatu  Pleszewskiego

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 roku o petycjach
(Dz. U. z 2018r., poz. 870), Rada Powiatu Pleszewskiego uchwala co następuje:

§ 1. Nie uwzględnia się  petycji  w sprawie wprowadzenia w życie Polityki Zarządzania Konfliktem 
Interesów  z powodów  podanych w uzasadnieniu do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu  w Pleszewie.

§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Powiatu w Pleszewie do poinformowania wnoszącego 
petycję o sposobie jej rozpatrzenia. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Powiatu w Pleszewie

Marian Adamek
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Uzasadnienie

do Uchwały Nr IX/75/2019 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 23 października 2019 r. w sprawie
rozpatrzenia petycji w sprawie wprowadzenia w życie Polityki Zarządzania Konfliktem interesów
skierowanej do radnych Rady Powiatu Pleszewskiego

W dniu 1 sierpnia 2019 roku do Starostwa Powiatowego w Pleszewie drogą elektroniczną wpłynęła
petycja w sprawie wprowadzenia w życie w Starostwie Powiatowym w Pleszewie Polityki Zarządzania
Konfliktem Interesów (PZKI), ustanowienie osoby odpowiedzialnej za egzekwowanie tej polityki,
wprowadzenie mechanizmu kontroli naruszenia wspomnianej polityki a także ustanowienie konsekwencji
za nieprzestrzeganie PZKI. W uzupełnieniu petycji dokonanym w dniu 20 sierpnia br. autor petycji wskazał,
że petycja dotyczy organu stanowiącego Powiatu Pleszewskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Pleszewskiego skierował przedmiotową petycję do rozpatrzenia przez
Komisję Skarg, Wniosków i Petycji.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Pleszewskiego na posiedzeniu w dniu
18 października 2019 r. zapoznała się z przedmiotową petycją oraz przeanalizowała przepisy obowiązujące
w zakresie objętym petycją.

Zważyć należy, że przepisy prawa polskiego nie regulują pojęcia „konflikt interesów”. W ogólnie
obowiązujących przepisach, w szczególności w ustawie o samorządzie powiatowym, zawarto szereg
przepisów antykorupcyjnych, w tym: wyłączenie się przez radnego od udziału w głosowaniu jeśli dotyczy
to jego interesu prawnego (art. 21 ust. 7 u.s.p.), zakaz łączenia mandatu radnego z innymi funkcjami
(art. 21 ust. 8 u.s.p.), zakaz zatrudniania radnego w starostwie, pełnienia funkcji kierownika powiatowej
jednostki organizacyjnej oraz jego zastępcy (art. 23 i 24 u.s.p.), zakaz prowadzenia działalności
gospodarczej z wykorzystaniem mienia powiatu lub zarządzania taką działalnością (art. 25 b ust. 1 u.s.p).
Zgodnie z art. 25a u.s.p. radni powiatu nie mogą podejmować zajęć dodatkowych ani przyjmować darowizn
mogących podważyć ich zaufanie do wykonywania mandatu zgodnie ze złożonym przez radnego
ślubowaniem. Ponadto radni zobowiązani są na mocy art. 25c do składania oświadczeń majątkowych,
obejmujących informacje nt. dochodów, oszczędności, mienia nabytego w drodze przetargu, zajmowanych
stanowisk, prowadzenia działalności gospodarczej, mienia ruchomego, zobowiązań. Oświadczenia
majątkowe podlegają analizie przewodniczącego rady, a w przypadku oświadczenia składanego przez
przewodniczącego rady - wojewody, oraz urzędu skarbowego. Podmioty dokonujące analizy w przypadku
podejrzenia o podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy przez osobę składającą oświadczenie mogą wystąpić
do Centralnego Biura Antykorupcyjnego z wnioskiem o kontrolę jej oświadczenia majątkowego. Zgodnie
z art. 25 d u.s.p. informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych radnych są jawne za wyjątkiem
informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie i położeniu nieruchomości i publikowane są
w Biuletynie Informacji Publicznej.

Organ stanowiący może podejmować uchwały w sprawach określonych w przepisach art. 12 pkt
1- 10a u.s.p., a także w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady powiatu, stąd brak
jest podstaw prawnych do podjęcia przez Radę Powiatu uchwały w zakresie objętym petycją.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji wnosi do Rady Powiatu o nieuwzględnienie petycji
w sprawie wprowadzenia w życie Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów z powodów podanych
powyżej.

Starosta Pleszewski

Maciej Wasielewski
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