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Zalqcznik 
do uchwaly nr XI/87/2019 
Rady Powiatu w Pultusku 
z dnia 30 paidziernika 2019r. 

Uzasadnienie 
do uchwaly Rady Powiatu w Pultusku 

w sprawie petycji dotyczqcej wprowadzenia Polityki Zarzqdzania Konfliktem 
Interesow 

Rada Powiatu w Pultusku po przeprowadzeniu analizy treki petycji uwaZa, 

ze antykorupcyjny charakter ma szereg zakazow okre§lonych w ustawie z dnia 

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

regulujqcej funkcjonowanie samorzqdu powiatu oraz w innych ustawach. 

I. Przyklady poszczegolnych przepisow o charakterze antykorupcyjnym w ustawie 

z 5 czerwca 1998r. o samorzqdzie powiatowym: 

1. Artykul 20 cyt. ustawy: glubowanie radnego „uroczykie glubuje rzetelnie 

i sumiennie wykonywae obowiqzki wobec Narodu Polskiego, strzec 

suwerennoki i interesow Paristwa Polskiego, czynie wszystko dla pomy§lnoki 

Ojczyzny, wsp61noty samorzqdowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegae 

konstytucji i innych praw Rzeczpospolitej Polskiej". 

2. Artykul 21 ust. 1 „radny obowiqzany jest kierowae sic dobrem wspOlnoty 

samorzqdowej powiatu ..." 

• 
- artykul 21 ust. 7 „radny nie mope brae udzialu w glosowaniu, jezeli dotyczy 

to jego interesu prawnego" 

3. Artykul 23 ust. 1 „ z radnym nie mote bye nawiqzany stosunek pracy 

w starostwie powiatowym powiatu, w ktorym radny uzyskal mandat." 

- art. 23 ust. 2 „radny nie mote pelnie funkcji kierownika powiatowej jednostki 

organizacyjnej oraz jego zastcpcy", 

- art. 23 ust. 5 „zarzqd powiatu lub starosta nie mote powierzya radnemu powiatu, 

w kt6rym radny uzyskal mandat, wykonywanie pracy na podstawie umowy 

cywilnoprawnej". 

4. Artykul 25a ust. 1 „ radni nie mogq podejmowae dodatkowych zajce 

ani otrzymywao darowizn, mogqcych podwa2ye zaufanie wyborcow 

do wykonywania mandatu". 



- art. 25a ust. 2 „ radni nie mogq powolywaa sic na swOj mandat, w zwiqzku 

z podjetymi dodatkowymi zajcciami bq& dzialalnokiq gospodarczq 

prowadzonq na wiasny rachunek lub wspolnie z innymi osobami". 

5. Artykul 25b ust. 1 „radni nie mogq prowadzie dzialalnoki gospodarczej 

na wlasny rachunek lub wspOlnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia 

powiatu, w ktOrym radny uzyskal mandat, a take zarzqdzaa takq dzialalnokiq 

lub bye przedstawicielem czy pelnomocnikiem w prowadzeniu takiej 

dzialalnoki". 

- art. 25b ust. 2 „jeZeli radny przed rozpoczcciem wykonywania mandatu 

prowadzil dzialalno§e gospodarczq, o ktorej mowa w ust. 1, jest obowiqzany 

do zaprzestania prowadzenia tej dzialalnoki w ciqgu 3 miesiecy od daty zloZenia 

§lubowania" (niewypelnienie tego obowiqzku stanowi podstawc do stwierdzenia 

wyga§niccia mandatu radnego). 

- art. 25b ust. 3 „radni i ich malZonkowie (...), nie mogq by6 czlonkami wladz 

zarzqdzajqcych lub kontrolnych i rewizyjnych, ani pelnomocnikami spolek 

handlowych z udzialem powiatowych osob prawnych lub przedsicbiorcOw". 

- art. 25b ust. 5 „radni nie mogq posiadae pakietu wickszego niZ 10% udzialOw 

lub akcji w spOlkach handlowych z udzialem powiatowych osob prawnych lub 

przedsicbiorcow, w kt6rych uczestniczq takie osoby". 

6. Artykul 25c ust. 1 „ radny, czlonek zarzqdu powiatu (...) sq. zobowiqzani 

do zloZenia o§Wiadczenia o swoim stanie majqtkowym (...) 0§wiadczenie 

majqtkowe dotyczy ich majqtku odrcbnego oraz majqtku objctego malZeliskq 

wspolnokiq majqtkowq". 

- art. 25c ust. 4 „radny sklada pierwsze o§wiadczenie majqtkowe w terminie 

30 dni od dnia zloZenia §lubowania (...) Kolejne o§wiadczenia majqtkowe 

sq. skladane przez radnego co roku do dnia 30 kwietnia, wedlug stanu na dzieri 

31 grudnia roku poprzedniego oraz na 2 miesiqce przed uplywem kadencji". 

7. Artykul 25d ust. 1 „Informacje zawarte w ogwiadczeniu majqtkowym sq jawne 

z wylqczeniem informacji o adresie zamieszkania skladajqcego o§wiadczenie 

oraz o miejscu polozenia nieruchomoki". 

- art. 25d ust. 3 „Jawne informacje zawarte w (Awiadczeniach majqtkowych 

sq. udostoniane w Biuletynie Informacji Publicznej ...". 



t 	 8. Artykul 25f ust. 1 „NiezloZenie owiadczenia majqtkowego mimo uplywu 

dodatkowego terminu (...) przez radnego — powoduje wyga§niccie mandatu". 

9. Artykul 25g „Podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy w o§wiadczeniu 

majqtkowym powoduje odpowiedzialno§e na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu 

karnego". 

10. Artykul 13 ust. la „Glosowania jawne na sesjach rady odbywajq sic za pomocq 

urzqdzen umoZliwiajqcych sporzqdzenie i utrwalenie imiennego wykazu 

glosowan radnych". 

- art. 13 ust. 1 c „Imienne wykazy glosowan radnych podaje sic niezwlocznie 

do publicznej wiadomoki w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie 

internetowej powiatu oraz w inny spos6b zwyczajowo przyjety na obszarze 

• 	powiatu". 

II. Z artykul 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia 

dzialalnoki gospodarczej przez osoby pelniqce funkcje publiczne wynika zobowiqzanie 

m.in. czlonkow zarzqdu (radni lub osoby poza rady) do wypelnienia Rejestru Korzyki. 

W Rejestrze ujawniane sq informacje o: 

1)wszystkich stanowiskach i zajcciach wykonywanych zarowno w administracji 

publicznej, jak i w instytucjach prywatnych, z tytulu ktorych pobiera sic wynagrodzenie, 

oraz pracy zawodowej wykonywanej na wlasny rachunek; 

2)faktach materialnego wspierania dzialalnoki publicznej prowadzonej przez 

. 	zglaszajqcego; 

3)darowilnie otrzymanej od pomiotow krajowych lub zagranicznych, jezeli jej wartok 

przekracza 50% najniZszego wynagrodzenia pracownikow za pracc; 

4)wyjazdach krajowych lub zagranicznych niezwiqzanych z pelnionq funkcjq publicznq, 

jezeli ich koszt nie zostal pokryty przez zglaszajqcego lub jego malZonka albo instytucje 

ich zatrudniajqce 1)02 partie polityczne, zrzeszenia lub fundacje, ktorych sq czlonkami; 

5)innych uzyskanych korzykiach, niezwiqzanych z zajmowaniem stanowisk lub 

wykonywaniem zaj co albo pracy zawodowej, o ktorych mowa w pkt 1; 

6) udziale w organach fundacji, spolek prawa handlowego lub spoldzielni, nawet 

wowczas, gdy z tego tytulu nie pobiera sic 2adnych §wiadczen pienic2nych. 



III. Rada Powiatu w Pultusku przywohije rownie2 art. 2 ust. 1 ustawy o samorzqdzie 

powiatowym cyt. „Powiat wykonuje okreSlone ustawami zadania publiczne ...", ktOry 

jednoznacznie stwierdza, iz podstawq dzialania powiatu sq ustawy. 

Polskie ustawodawstwo nie wprowadzilo prawnej definicji „konfliktu interesow". 

Zaden z obowiqzujqcych przepisOw prawa nie obliguje Radc Powiatu w Pultusku 

do wprowadzenia Polityki Zarzqdzania Konfliktem InteresOw. 

Wobec powyZszego Rada Powiatu w Pultusku, nie widzi koniecznoSci 

podejmowania dodatkowych dzialah, w oparciu o wytyczne Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego, ktorego wytyczne przedstawil podmiot wnoszqcy petycjc jako 

podstawe do opracowania Polityki Zarzqdzania Konfliktem Interesow. 

• 

• 
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