Bietsko-Biała. dnia 24.10,2019

r,

ji

(t.j,

r, o petycjach
Na podsf awię ań. 13 ust, 1 ustawy z dnia 11 lipca 2a14
Nr vl/11/87/19
Dz. lJ. z 2al| r. poz. 87q, W ZałąCzeniu przesyłam uchwałę

Rady powiatu

w

Bietsku-Białej

w

wdrożenia
sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej
podjętą przez Radę na sesji w dniu

potityki zarcądzania konfliktem lnteresów,
24 pazdziernika 2019

r.

Z poważaniem

Zał.

|Jchwała Rady Pawiatu Nr Vl/1 1 /87/1 9
atrzvmuią:
^ Adresat;
- OAl a.a.

ł

r

UCHWAŁA NR vI/1U87l19
RADY POWIATU W BIELSKU-BIAŁEJ

]

z dnia2Ą paździemika 20 t9
w sprałvie rozpatrzenia pefycji doĘczącej wdrożenia

r.

PoliĘki Zarządzania Konfliktem Interesów

ustawy zdnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie porviatowynr (tj. Dz. U.
Dz, U, z20l8 r, poz 870)
z.2019 r.poz.511)orazart.9 usl,2ustawy zdnia 1l lipca 2014r. o petycjach(tj.
Rada Powiatu w Bielsku-Białej

Na poclstawie

ań. 16 a ust.

1

uchwala, co następuje:

wdrozenia Polityki Zarządzanta
§l.Uznaje, że wniesiona wdniu 3llipca 2019r. petycja do§cząca

Konfliktem Interesów nie zasługuje na rrwzględnienie.

załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. uzasadnienie zajętego stanowiska zawiera
§ 3. Wykonanie

uchwĄ powierza

§ 4. L}chwała rvchodzi

się Przewodniczącemu Rady Porviatu w Bielskrr-Białej,

w zycie z dniem podjęcia.

Id: 87D58FD6-86E5-49AE-8802-E4E01 3932B}D, Podpisan1,

Strorra

1

zl

.]

Załacznik do uchriałr \r VI l1 87,,i9

R:d; Polviatu lr Bielsku-Białej
z lnia ].ł pazdziernika 20l9

r.

t'zasadnienie do projektu uchrłah Radl, Porviatu w Bielsku-Białcj
z dnia 21 października 20l9 r. rr sprarvie rozpatrzenia peĘcji
donczacej rrdrożtnia Polin ki ZarzĄdzania Konfliktem Interesów
\-_
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Bi:5\gBiałe.] rrpłl,nęłapetyqią qinteresie publicznym.

z.rJ]3 ,.ł S:_rlcs:i,.:e Porviatolł},m \\,Bielsku-Białej

Polityki Zarządzania Konf'liktem
,::::;.:,.ł Z_:.,::.]3 z z;]ece;:lłn; Centrainego Biura Anrykorupcyjnego zaivartyrni w dokuniencie pt.:
..\_:_i:Jś pciil,czi-la. \\ skazórrki dla przedstarvicieli organów władzy wl,bieranych w wyborach
Jlr\\ szp,},-\ ch" i opublikorvanie jej treści na stronie

'.

BIP Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej,

rrr znaczenia u, Starosnvie osoby ocipowiedzialnej za egzekrvowanie tej polityki,

3, t,prorł,adzenia mechanizmu kontroli naruszeń rł/w poliryki,

4, ustanowienia konsekrvencji za nieprzestrzeganie Polityki Zarządzania Konfliklem Interesów.

W dniu 21 sierpnia 2019roku Wnoszący przekazał uzupełnienie do złoźonejperycji, wktórym
doprecyzowŃ, aby regulacje wnioskowanej Polityki odnosiły się do radnych powiatowych a nie do
pracowników Starosnva, gdyż to radni powiatowi wybierani są w wyborach powszechnych i to m.in. do
nich adresowane są prąlrwoływane przez Wnoszącego petycję rekomendacje Centralnego Biura
Antykorupcyjnego. Z urvagi na treśc,łącznie z wniesionym uzupełnieniem, petycja została zakwalifikorvana
jako wniesiona do Rady Powiatu. Zgodnie z ustawą o sanrorządzie powiatowym oraz Statutem Porviatu
Bielskiego petycja została skierowana przezPrzewodniczącego Rady Powiatu do Konrisji Skarg. wniosków
i petycji Rady Powiatu w Bielsku-Białej.
Komisja Skarg, wnioskórł, ipetycji na posiedzeniu rv dniu 8 paździenrika 20l9 roku po zapoznaniu sie
z treściąpetycji stwierdziła, Ze obowiązujące przepisy prawa nie przewidują mozliwości wprowadzenia
proponowanych przez Wrroszącego petycję uregulowań w stosunku do radnych powiatowyclr, Rada

Powiatu bez \.ryraznego wskazania ustawowego nie moźe stosować wobec radnych

środkórry

dyscyplinujących,

W toku analizy petycji Komisja stwierdziła, że obowiązujące przepisy prawa. azwŁaszcza ustawa z dnia
5 czerw,ca 1998 roku o samorządzie powiatowym oraz ustawa z dnia ?1 sierpnia 1997 a ogratriczeniu
prorvadzenia działalnościg<lspodarczej ptzez osoby pełniące funkcje publiczne zawterają katalog
mechanizmów prawnych zapobiegających szeroko rozumianej korupcji r,v administrac.|i publicznej, \Ą,tynl
samorządowej. Ustawy te wprowadzają wiele ograniczeń wobec radnych, nakładając równocześnie pewnę
obor.viązki, których nieprzestrzeganie powoduje konkretne skutki, do utrary mandatrt rvłącznie. Działalność
samorządu. w tym również radnych powiatolłych, podlega kontroli rvielu podnriotóW lv t_vm m.in.

Regionalnej lzby Obrachunkowej, Wojelvody, Urzędu Skarbon,ego atakze Najwyższej lzby Kontroli,

Biorąc pod uwagę po\łyzsze, Komisja nie widzi potrzeby wprowadzalria w stosunku dcl radnych
Polityki Zarządzania Konfliktem Interesóą tym bardziej , że brak podstawy prawnej do jej

powiatorv,vch
uchlvalenia.

W związku z pow},ższym Komisja Skarg, wniosków i petycji Rady Powiatu w Bięlsku-Białej proponuje
nieur.vzględnienie perycji rv sprawie wprowadzenia rł-odniesieniu do Radnl,ch Rady Powiatu w BielskuBiałej Poli§ki Zarządzania Kont]iktem Intęresów, Komisja rekomenduje Radnynl Rady Powiatu

Bielsku-Białej zapoznanie się z zalęceniami Centralnego Biura Antykorupcyjnego. zawaftynri
w dokumencie: .,Korupcja polityczna, Wskazówki dla przedstawicieli organów r.vładąv rłl,bieranyc}r
w wl,borach powszechnych", której tręśćjest porvszechnie dostępna na stronię CBA
rv

rłww. antykorupcj

a.

gov.pl.
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