
UCHWAŁA Nr XIV/91/19 

RADY POWIATU OPOLSKIEGO 

z dnia 24 października 2019 r. 

 

w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej przez CASUS NOSTER Kancelaria Radcy 

Prawnego Konrad Cezary Łakomy 

 

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 

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

 

§ 1 

 

Uznaje się, że petycja wniesiona, w dniu 31 lipca 2019 r. przez CASUS NOSTER Kancelaria 

Radcy Prawnego Konrad Cezary Łakomy, w sprawie wdrożenia Polityki Zarządzania 

Konfliktem Interesów nie zasługuje na uwzględnienie 

 

§ 2 

 

Uzasadnienie rozpatrzenia petycji zawiera załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 3 

 

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Powiatu do zawiadomienia wnoszącego petycję o 

sposobie jej załatwienia. 

 

§ 4 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

 

Przewodniczący Rady 

  Powiatu Opolskiego 

   /-/ Stefan Warzecha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik  

do Uchwały Nr XIV/91/19 

Rady Powiatu Opolskiego 

z dnia 24 października 2019 r.   

 
 

UZASADNIENIE 

 

 

Dnia 31 lipca 2019 r. CASUS NOSTER Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Cezary 

Łakomy złożył petycję w sprawie wprowadzenia w życie w Starostwie Powiatowym w Opolu 

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”. Petycja 

uzupełniona została dnia 20 sierpnia 2019 r. wnioskiem, aby regulacje wnioskowanej petycji 

odnosiły się do radnych powiatowych, a nie do pracowników starostwa. 

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji po przeanalizowaniu treści petycji oraz przepisów 

prawa powszechnie obowiązującego stwierdziła, co następuje: 

1. Podręcznik pt. „Korupcja polityczna wskazówki dla przedstawicieli organów władzy 

wybieranych w wyborach powszechnych” opracowany został przez Centralne Biuro 

Antykorupcyjne wyłącznie jako materiał szkoleniowy i nie stanowi aktu prawa 

powszechnie obowiązującego. 

2. W polskim systemie prawnym nie ma przepisów upoważniających Radę Powiatu do 

opracowania Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów, a domniemanie w tym 

zakresie kompetencji prawodawczych nie jest możliwe. 

3. Radny zobowiązany jest do przestrzegania określonych zasad i sposobu zachowania,  

zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym między innymi z 

ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ograniczeniu działalności gospodarczej przez 

osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. 2017 poz. 1393 z późn. zm.), ustawy z dnia 

5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2019, poz. 511, z późn. zm.) 

oraz Statutu Powiatu Opolskiego. (Dziennik  Urzędowy Województwa Opolskiego Nr 

113 z 22 grudnia 2009 r.) 

4. Do kontroli działań niepożądanych oraz niezgodnych z obowiązującym prawem osób 

pełniących funkcje publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej powołane są odpowiednie 

służby. Rada Powiatu nie posiada kompetencji do dodatkowego sankcjonowania i 

penalizowania zachowań, które uregulowane zostały w aktach rangi ustawowej. 

 

Wobec powyższego Komisja, Skarg, Wniosków i Petycji po przeanalizowania petycji 

na posiedzeniu w dniu 16 października 2019 r. negatywnie oceniła sformułowanie żądanie i 

zarekomendowała Radzie Powiatu Opolskiego podjęcie uchwały w sprawie nie 

uwzględnienia petycji dotyczącej wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów.  

Radni Powiatu Opolskiego w pełni podzielają stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i 

Petycji w tej sprawie. 

 


