
UCHWAŁA NR X/72/2019
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO

z dnia 24 października 2019 r.

w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie

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) oraz art.9 ust. 2 i art. 13 ust.1  ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. 
z 2018 r. poz. 870) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uznaje się, że wniesiona w dniu 31 lipca 2019 r. petycja dotycząca:

1) 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” i opublikowanie 
jej treści na administrowanej przez starostwo stronie BIP;

2) wyznaczenia w starostwie osoby odpowiedzialnej za egzekwowanie tej polityki;

3) wprowadzenia mechanizmu kontroli naruszeń wspomnianej polityki;

4) ustanowienia konsekwencji za nieprzestrzeganie Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów

nie zasługuje na uwzględnienie.

§ 2. Uzasadnienie dla sposobu rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do uchwały.

§ 3. O sposobie rozpatrzenia petycji Przewodniczący Rady zawiadomi wnoszącego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego

Paweł Polikowski
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UZASADNIENIE

W ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) określono m.in.
zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach
dotyczących petycji. Petycja może być złożona w interesie :

1) publicznym,
2) podmiotu wnoszącego petycję,
3) podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia
rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia
zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego,
mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Zgodnie z art. 9 ust 2. Ustawy petycja złożona do organu stanowiącego jednostki samorządu
terytorialnego jest rozpatrywana przez ten organ.

Dnia 31 lipca 2019 r. do Zarządu i Rady Powiatu Toruńskiego wpłynęła petycja, której autorem
jest Konrad Cezary Łakomy - radca prawny wnoszący o:

1) wprowadzenie 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” i opublikowanie jej treści na administrowanej
przez starostwo stronie BIP;

2) wyznaczenie w Starostwie osoby odpowiedzialnej za egzekwowanie tej polityki;
3) wprowadzenie mechanizmu kontroli naruszeń wspomnianej polityki;
4) ustanowienie konsekwencji za nieprzestrzeganie Polityki Zarządzania Konfliktem

Interesów.

Składający petycję wyraził zgodę na ujawnienie swoich danych na stronie internetowej. Odrębnym
pismem uszczegółowił informację, iż adresatem petycji są radni wybierani w wyborach
powszechnych.

Rada powiatu rozpatruje petycje na podstawie art. 16 a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2019 r., poz. 511).

Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego przekazał petycję do Komisji Skarg, Wniosków i
Petycji Rady Powiatu Toruńskiego celem zbadania jej i przygotowania projektu uchwały rady w
sprawie rozstrzygnięcia.

W toku analizy petycji uznano, iż zgodnie z zasadą praworządności wszyscy obywatele, w
tym również radni zobowiązani są do działania na podstawie i w granicach prawa oraz
przestrzegania zasad etyki. Jako przedstawiciele władzy publicznej radni opierają swoją służbę na
przyjętych już i obowiązujących w kraju przepisach ustawowych, m.in. Konstytucji RP, Ustawy o
samorządzie powiatowym, Kodeksie wyborczym.

Wobec powyższego uznaje się petycję skierowaną do Rady Powiatu Toruńskiego
za niezasługującą na uwzględnienie.

/-/ Agnieszka Janiaczyk-Dąbrowska

Przewodnicząca Komisji

Skarg, Wniosków i Petycji

Załącznik do uchwały Nr X/72/2019

RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
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