Uchwała Nr XVIII/139/2019
Rady Powiatu w Jaśle
z dnia 30 października 2019 roku
w sprawie rozpatrzenia petycji
Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 16a ust.l 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), Rada Powiatu
w Jaśle uchwala, co następuje:

1
Nie uwzględnia się petycji wniesionej w dniu 20 sierpnia 2019 roku przez
Konrada Cezarego Łakomego dotyczącej wprowadzenia w Starostwie

Powiatowym w Jaśle regulacji w zakresie Polityki Zarządzania Konfliktem
Interesów w stosunku do radnych Powiatu Jasielskiego.

2
Uzasadnienie dla sposobu rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do uchwały.

3
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu w Jaśle.

4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODN^CZĄCY RADY
Robert Snoch

Załącznik
do Uchwały nr XVIII/139/2019
Rady Powiatu w Jaśle

z dnia 30 października 2019 roku

UZASADNIENIE
Do Rady Powiatu w Jaśle w dniu 20 sierpnia 2019 roku wpłynęła petycja radcy
prawnego Konrada Cezarego Łakomego w sprawie wprowadzenia w życie w starostwie
powiatowym 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". Wnoszący
zawnioskował również o wyznaczenie w Starostwie Powiatowym w Jaśle osoby
odpowiedzialnej za egzekwowanie tej polityki, wprowadzenie mechanizmu kontroli jej
naruszeń oraz ustanowienie konsekwencji za nieprzestrzeganie.
Rada Powiatu w Jaśle nie planuje wdrożenia w życie Polityki Zarządzania Konfliktem
Interesów, w związku z czym petycja nie podlega realizacji.
Dokument na który powołuje się wnoszący petycję ma charakter informacyjno prewencyjny. W tej publikacji Centralne Biuro Antykorupcyjne wskazuje przedstawicielom
władzy sposób postępowania zgodny ze standardami etycznymi i przepisami prawa, a także
przypomina zachowania prawnie zabronione.
Mając na uwadze, że konflikt interesów traktowany jest jako wykorzystywanie funkcji
publicznej do prywatnych celów, należy wskazać, że obowiązujące już przepisy prawne dają
szerokie możliwości przeciwdziałania zjawiskom korupcyjnym, w tym między innymi ustawa
o samorządzie powiatowym zapobiega wykorzystywaniu pełnionej funkcji publicznej
do osiągania prywatnych korzyści, a także przewiduje szereg rozwiązań o charakterze
prewencyjnym w zakresie konfliktu interesów wiążące radnych powiatowych.
Do najistotniejszych regulacji obejmujących radnych samorządowych w tym zakresie należą:
-zakaz pełnienia przez Radnego funkcji kierownika podległej temu organowi powiatowej
jednostki organizacyjnej oraz jego zastępcy, a jeżeli dotychczas był zatrudniony w starostwie
powiatowym to w okresie pełnienia mandatu radnego winien przebywać na urlopie bezpłatnym,
-zakaz powierzania radnemu wykonywania pracy na podstawie umowy cywilno prawnej,
-zakaz podejmowania dodatkowych zajęć oraz przyjmowania darowizn mogących podważyć
zaufanie wyborców do wykonywania mandatu,
-zakaz prowadzenia przez Radnych działalności gospodarczej na własny rachunek lub
wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia powiatu, a także zarządzania taką
działalnością lub bycia przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej
działalności,
-zakaz pełnienia przez Radnych i ich małżonków funkcji członków władz zarządzających lub
kontrolnych i rewizyjnych oraz bycia pełnomocnikami spółek handlowych z udziałem
samorządowych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby.
Wybór lub powołanie tych osób na te funkcje jest z prawa mocy nieważny.
-obowiązek składania oświadczeń o stanie majątkowym.
Z uwagi na powyższe, jak wskazano na wstępie Rada Powiatu nie planuje wdrożenia
wżycie Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów, gdyż wprowadzenie dodatkowych
uregulowań w przedmiotowym zakresie w stosunku do Radnych Powiatu stanowiłoby
powielenie obowiązujących norm prawa.
Niniejsza uchwała wraz z uzasadnieniem stanowi zawiadomienie o sposobie załatwienia
petycji w rozumieniu art. 13 ust. 1 ustawy o petycjach.

PRZEWO^^ICZĄCY RADY

Robert Snoch

