
U C H W A Ł A  Nr 4/2019 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

Rady Powiatu Mławskiego 

z dnia 11 września 2019 roku 

 

 

 

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia Polityki 

Zarządzania Konfliktem Interesów zgodnie z zaleceniami Centralnego 

Biura Antykorupcyjnego zawartymi w dokumencie pt. „Korupcja 

Polityczna" 

 

 

 

Na podstawie § 69 ust. 3 Statutu Powiatu Mławskiego  (Dz. Urzęd. Woj. 

Mazowieckiego z dnia 21 maja 2009 roku Nr 74, poz. 1982 ze zm.) – Komisja  

Skarg, Wniosków i Petycji uchwala co następuje:   

 

§ 1 

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji wydała negatywną opinię do złożonej 

przez CASUS NOSTER Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Cezary Łakomy 

petycji o wprowadzenie Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów zgodnie                             

z zaleceniami Centralnego Biura Antykorupcyjnego zawartymi w dokumencie 

pt. „Korupcja Polityczna".  

 

§ 2 

      

Uchwałę przekazać Zarządowi Powiatu Mławskiego. 

 

§3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

         

 

        Przewodniczący Komisji 

        

              Michał Danielewicz  
 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

 

 

W dniu 31 lipca 2019 roku do Starostwa Powiatowego w Mławie za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej (mailem) wpłynęła petycja w 

interesie publicznym wniesiona przez CASUS NOSTER Kancelaria Radcy 

Prawnego Konrad Cezary Łakomy o wprowadzenie Polityki Zarządzania 

Konfliktem Interesów zgodnie z zaleceniami Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego zawartymi w dokumencie  pt. „Korupcja Polityczna”. 

W uzupełnieniu złożonej petycji Wnioskodawca w dniu 21 sierpnia 2019 

roku wniósł sprostowanie, aby regulacje w w/w dokumencie  odnosiły się do 

radnych powiatowych, a nie do pracowników starostw powiatowych. 

Podstawowymi aktami prawnymi regulującymi prawa i obowiązki 

radnego powiatu i członka zarządu powiatu jest: 

1) ustawa z dnia 8 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U.            

z 2019 r. poz. 510); 

2) ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ograniczeniu prowadzenia 

działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 1393). 

W systemie prawa w Polsce funkcjonuje szereg przepisów o charakterze 

antykorupcyjnym, jednak brak jest podstawy do tworzenia oddzielnych 

dokumentów, wewnętrznych aktów prawnych, które przez wnoszącego petycję 

zostały nazwane jako Polityka Zarządzania Konfliktem Interesów. 

Wskazany w petycji poradnik Centralnego Biura Antykorupcyjnego jest 

niewątpliwie narzędziem pomocnym w zakresie samokształcenia i zwiększania 

wiedzy antykorupcyjnej nie jest jednak aktem prawa powszechnie 

obowiązującego, który obligowałby organy władzy publicznej do wprowadzenia 

zalecanych w podręczniku uregulowań. 

Wobec powyższego, utworzenie dodatkowego dokumentu, zawierającego 

zalecany sposób postępowania, zgodny z w/w standardami jest nieuzasadnione. 

 

 

 

 

 

 


