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Uchwała Nr …../…../2019  
Rady Powiatu Drawskiego 

z dnia ………….2019 r. 
 

w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 31 lipca 2019 r. dotyczącej wprowadzenia 
w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim Polityki Zarządzania 

Konfliktem Interesów 
 
 

Na podstawie art. 16 a ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 511), art. 9 ust. 2  ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. 
o petycjach Rada Powiatu Drawskiego przyjmuje stanowisko Komisji Skarg, Wniosków 
i Petycji i uchwala, co następuje: 

 
§ 1. Po rozpatrzeniu petycji z dnia 31 lipca 2019 r. wniesionej w interesie publicznym 
przez radcę prawnego Pana Konrada Cezarego Łakomego dotyczącej wprowadzenia  
w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim Polityki Zarządzania Konfliktem 
Interesów i opublikowania jej treści w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu, 
wyznaczenia w Starostwie osoby odpowiedzialnej za egzekwowanie tej polityki, 
wprowadzenia mechanizmu kontroli naruszeń tej polityki oraz ustanowienia 
konsekwencji za nieprzestrzeganie Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów Rada 
Powiatu uznaje petycję za bezzasadną.  
 

U Z A S A D N I E N I E 
  

W dniu 31 lipca 2019 r. drogą e-mailową wpłynęła do Starostwa Powiatowego 
w Drawsku Pomorskim petycja radcy prawnego Pana Konrada Cezarego Łakomego. 
Petycja dotyczyła wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim 
Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów z uwzględnieniem dokumentu pt. „Korupcja 
polityczna. Wskazówki dla przedstawicieli organów władzy wybieranych w wyborach 
powszechnych”, opracowanego przez Centralne Biuro Antykorupcyjne i opublikowania 
jej treści w Biuletynie Informacji Publicznej, wyznaczenia w Starostwie osoby 
odpowiedzialnej za egzekwowanie tej polityki, wprowadzenia mechanizmu kontroli 
naruszeń tej polityki oraz ustanowienia konsekwencji za nieprzestrzeganie Polityki 
Zarządzania Konfliktem Interesów. Petycja została przekazana do rozpatrzenia według 
właściwości Zarządowi Powiatu Drawskiego.  

Zarząd Powiatu Drawskiego na posiedzeniu w dniu 07 sierpnia 2019 r. zapoznał 
się z petycją i wystosował stanowisko, że nie widzi potrzeby wprowadzania Polityki 
Zarządzania Konfliktem Interesów, gdyż obowiązujące przepisy prawa oraz dodatkowe 



regulacje wprowadzone zarówno w Starostwie Powiatowym, jak i w odniesieniu do 
radnych są wystarczające.  

W dniu 20 sierpnia 2019 r. drogą e-mailową wpłynęło do Starostwa Powiatowego 
w Drawsku Pomorskim pismo radcy prawnego Pana Konrada Cezarego Łakomego,  
w którym w uzupełnieniu do złożonej petycji z dnia 31 lipca 2019 r. wnosi, aby regulacje 
wnioskowanej Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów odnosiły się do radnych 
powiatowych. Pismem z dnia 21 sierpnia 2019 r. Starosta Drawski przekazał petycję 
radcy prawnego Pana Konrada Cezarego Łakomego do Przewodniczącej Rady Powiatu. 
Zgodnie z § 512 ust. 1 Statutu Powiatu Drawskiego (t.j. Dz. Urz. Woj. 
Zachodniopomorskiego z 2013 r. poz. 3153 z późn. zmianami) Przewodnicząca Rady 
Powiatu przekazała petycję do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w celu rozpatrzenia.  

Na posiedzeniu w dniu ……września  2019 r. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 
po zapoznaniu się z petycją, dokonaniu analizy dokumentacji, w tym: dokumentu pt. 
„Korupcja polityczna. Wskazówki dla przedstawicieli organów władzy wybieranych  
w wyborach powszechnych”; ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 511), w której szczegółowo zapisy art. 21- 25 g 
określają prawa i obowiązki radnego powiatowego; ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  
o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje 
publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz dokumentu pn. „Kodeks etyczny Radnych 
Rady Powiatu Drawskiego”, który jest opublikowany w Biuletynie Informacji 
Publicznej Starostwa Powiatowego od 2009 r. stwierdza, że bezzasadne jest żądanie 
zawarte w petycji, dotyczące wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Drawsku 
Pomorskim Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów, zgodnie z petycją  
i opublikowania jej treści w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu, wyznaczenia  
w Starostwie osoby odpowiedzialnej za egzekwowanie tej polityki, wprowadzenia 
mechanizmu kontroli naruszeń tej polityki oraz ustanowienia konsekwencji za 
nieprzestrzeganie Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów, gdyż obowiązujące, 
przytoczone powyżej przepisy prawa w odniesieniu do Radnych Powiatowych są 
wystarczające i nie ma potrzeby ich powielania. Niemniej jednak Komisja Skarg, 
Wniosków i Petycji sugeruje, aby wykorzystać dokument pt. „Korupcja polityczna. 
Wskazówki dla przedstawicieli organów władzy wybieranych w wyborach 
powszechnych” i przesłać go wszystkim Radnym Rady Powiatu Drawskiego, celem 
zapoznania.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Drawskiego.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

              Przewodnicząca Rady 

  Urszula Ptak 



 

 

U Z A S A D N I E N I E 

 

W dniu 31 lipca 2019 r. drogą e-mailową wpłynęła do Starostwa Powiatowego 
w Drawsku Pomorskim petycja radcy prawnego Pana Konrada Cezarego Łakomego. 
Petycja dotyczyła wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim 
Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów i opublikowania jej treści w Biuletynie 
Informacji Publicznej, wyznaczenia w Starostwie osoby odpowiedzialnej za 
egzekwowanie tej polityki, wprowadzenia mechanizmu kontroli naruszeń tej polityki 
oraz ustanowienia konsekwencji za nieprzestrzeganie Polityki Zarządzania Konfliktem 
Interesów. Stosownie do art. 16 a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 511) Rada Powiatu rozpatruje: skargi na działania 
zarządu powiatu i powiatowych jednostek organizacyjnych; wnioski oraz petycje 
składane przez obywateli; w tym celu powołuje Komisję Skarg, Wniosków i Petycji.  

Na posiedzeniu w dniu ………… września 2019 r. Komisja Skarg, Wniosków  
i Petycji analizując obowiązujące przepisy prawa rozpatrzyła petycję uznając ją za 
bezzasadną.  

Wobec powyższego uzasadnione jest podjęcie uchwały w przedmiotowej 
sprawie.   

 

 

Sporządziła: Joanna Rudziewicz- Inspektor w Wydziale Biuro Rady Powiatu  


