UCHWAŁA NR VIII/55/2019
RADY POWIATU W SIEDLCACH
z dnia 8 sierpnia 2019 r.
w sprawie przekazania petycji
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz.U.2019 r. poz. 511) oraz art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2018 r.
poz. 870) Rada Powiatu w Siedlcach uchwala, co następuje:
§ 1. Uznaje się Radę Powiatu w Siedlcach za niewłaściwą do rozpatrzenia petycji z dnia 31 lipca
2019 roku w sprawie wprowadzenia w życie w Starostwie Powiatowym w Siedlcach Polityki
Zarządzania Konfliktem Interesów.
§ 2. Postanawia się wniesioną petycję przekazać Staroście Siedleckiemu celem jej rozpatrzenia
zgodnie z właściwością.
§ 3. Upoważnia się Przewodniczącego Rady Powiatu w Siedlcach do zawiadomienia osoby
wnoszącej petycję o przekazaniu petycji według właściwości.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu w Siedlcach.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
W dniu 31 lipca 2019 roku do Rady Powiatu w Siedlcach wpłynęła petycja radcy prawnego
Konrada Cezarego Łakomego w sprawie wprowadzenia w życie w Starostwie Powiatowym
w Siedlcach 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, wyznaczenia w Starostwie osoby
odpowiedzialnej za egzekwowanie tej polityki, wprowadzenie mechanizmu kontroli naruszeń
wspomnianej polityki i ustanowienia konsekwencji za nieprzestrzeganie Polityki Zarządzania
Konfliktem Interesów.
Zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz.U.2019 r. poz. 511) kierownikiem starostwa powiatowego oraz zwierzchnikiem służbowym
pracowników starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz zwierzchnikiem
powiatowych służb, inspekcji i straży jest starosta. Zatem tylko w kompetencjach Starosty leży
rozpatrzenie ww. petycji. Zgodnie z powyższym Rada Powiatu w Siedlcach nie jest organem
właściwym do rozpatrzenia ww. petycji i na podstawie art.6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.
o petycjach przekazuje się petycję do rozpatrzenia właściwemu organowi.
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