UCHWAŁA NR XI/75/19
RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO
z dnia 24 września 2019 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji Pana Konrada Cezarego Łakomego

Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity:
Dz.U. z 2019r., poz. 511) oraz art.9 ust.2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tekst jednolity: Dz. U.
z 2018r., poz. 870)
Rada Powiatu Cieszyńskiego uchwala:
§ 1.
Rozpatruje się negatywnie petycję Pana Konrada Cezarego Łakomego w sprawie wprowadzenia polityki
zarządzania konfliktem interesów i zatwierdza się odpowiedź na petycję jak w załączniku do uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu
Stanisław Kubicius
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Załącznik do uchwały Nr XI/75/19
Rady Powiatu Cieszyńskiego
z dnia 24 września 2019 r.
Cieszyn, 04.09.2019r.
BR.152.3.2019
CASUS NOSTER
Kancelaria Radcy Prawnego
Konrad Cezary Łakomy
ul. Onyksowa 11/1
20-582 Lublin
W odpowiedzi na petycję z dnia 31 lipca 2019r. w sprawie wprowadzenia polityki zarządzania
konfliktem interesów w odniesieniu do radnych powiatowych, Rada Powiatu Cieszyńskiego uznaje wniosek
zawarty w petycji za nieuzasadniony.
Uzasadnienie
W dniu 31 lipca do Starostwa Powiatowego w Cieszynie wpłynęła petycja Kancelarii Prawnej
CASUS NOSTER Konrad Cezary Łakomy w Lublinie. W petycji domaga się Pan wprowadzenia w
Starostwie Powiatowym w Cieszynie polityki zarządzania konfliktem interesów zgodnie z zaleceniami
Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a także wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za egzekwowanie tej
polityki, wprowadzenie mechanizmu kontroli i ustalenie konsekwencji za jej nieprzestrzeganie. Na petycję
odpowiedzi udzielił Zarząd Powiatu stwierdzając, że nie uwzględnił wniosków w niej zawartych. Odmowę
szczegółowo uzasadniono.
W uzupełnieniu petycji wyjaśnił Pan, że wniosek dotyczy nie pracowników Starostwa, a radnych.
Pismo wyjaśniające zostało zakwalifikowane jako petycja do Rady Powiatu i zgodnie z ustawą o
samorządzie powiatowym oraz Statutem Powiatu Cieszyńskiego zostało przekazane przez
Przewodniczącego Rady do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
W toku analizy petycji Komisja stwierdziła, że obowiązujące akty prawne, a zwłaszcza ustawa o
samorządzie powiatowym, wprowadzają wiele ograniczeń wobec radnych, nakładając na nich równocześnie
pewne obowiązki, których nieprzestrzeganie powoduje konkretne skutki, do utraty mandatu włącznie.
Ponadto działalność samorządu i radnych podlega kontroli wielu podmiotów, w tym Regionalnej Izby
Obrachunkowej, Wojewody, Urzędu Skarbowego, a także Najwyższej Izby Kontroli.
Rada Powiatu przychyliła się do argumentów Komisji i uznała, że nie ma potrzeby opracowania
i wprowadzania w stosunku do radnych powiatowych polityki zarządzania konfliktem interesów.

Załącznik: Klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych
Kopia BR a/a
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