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PROTOKÓŁ NR 8/19 
 

z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 
w dniu 10 września 2019 r. 

 

 

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji pod przewodnictwem 

Przewodniczącego Komisji Marcina Olpińskiego odbyło się w siedzibie Starostwa 

Powiatowego w Otwocku przy ul. Górnej 13, w godzinach od 16
15

 do 16
40

. W spotkaniu 

udział wzięli członkowie Komisji, zgodnie z załączoną listą obecności oraz Sekretarz Powiatu 

Andrzej Solecki.  

  

Porządek posiedzenia: 
1. Przedstawienie porządku obrad. 

2. Przyjęcie protokołu z ubiegłego posiedzenia Komisji. 

3. Petycja z dnia 31.07.2019 r. 

4. Sprawy różne. 

5. Zakończenie posiedzenia. 

 

 

Ad. 1 
 Porządek posiedzenia został przyjęty jednomyślnie. Głosowanie: za – 3 osoby. 

 

Ad. 2 
Protokół Nr 7/19 z ubiegłego posiedzenia Komisji został przyjęty jednomyślnie. 

Głosowanie: za – 3 osoby.  

 

Ad. 3 
 Informacje dot. petycji z dnia 31.07.2019 r., na prośbę Przewodniczącego Komisji, 

przedstawił Sekretarz Powiatu, mianowicie: 

− 31 lipca 2019 r. do Kancelarii Powiatu Otwockiego wpłynęła drogą elektroniczną  

(e-mail) petycja z dnia 31 lipca 2019 r. Pana Konrada Cezarego Łakomego, radcy 

prawnego, CASUS NOSTER Kancelaria Radcy Prawnego dot. wprowadzenia w życie 

w starostwie powiatowym 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”, skierowana do Rad i Zarządów Powiatów 

Województwa Mazowieckiego, 

− zgodnie z wnioskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji podjętym podczas 

posiedzenia w dniu 6 sierpnia 2019 r. – Zarząd Powiatu w Otwocku wezwał podmiot 

wnoszący petycję do uzupełnienia treści petycji, tj. w zakresie oznaczenia adresata, 

− w odpowiedzi na wezwanie – podmiot wnoszący petycję 20 sierpnia 2019 r. przesłał 

drogą elektroniczną następujące wyjaśnienia: „… petycję kieruję do Rady Powiatu 

Otwockiego. Jednocześnie tytułem doprecyzowania petycji wnoszę, aby regulacje 

wnioskowanej przeze mnie Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów odnosiły się do 

radnych powiatowych, gdyż to radni wybierani są w wyborach powszechnych.”, 

− Starosta Otwocki, w załączeniu do pisma z dnia 21 sierpnia 2019 r. skierowanego do 

Przewodniczącego Rady, przekazał ww. petycję do rozpatrzenia Radzie Powiatu  

w Otwocku, 
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− Przewodniczący Rady, zgodnie z procedurą, kierując przedmiotową sprawę do 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji celem wypracowania stanowiska, przekazał swoją 

opinię w zakresie wniosku złożonego przez podmiot wnoszący petycję. 

Sekretarz zwrócił uwagę na zapis § 6 ust. 2 Statutu Powiatu Otwockiego który stanowi, iż 

Rada Powiatu może uchwalić honorowy kodeks radnego, który mógłby określić zasady 

jakimi powinien kierować się przedstawiciel władzy, co mogłoby z kolei stanowić sposób 

załatwienia przedmiotowej petycji. Natomiast w przypadku braku uwzględnienia petycji, 

Sekretarz zasygnalizował, iż należałoby zwrócić uwagę na argumentację odrzucenia.   

 

Członkowie Komisji po dokonaniu analizy dokumentacji wypracowali poniższe 

stanowisko.  

Biorąc pod uwagę postanowienie § 6 ust. 2 Statutu Powiatu Otwockiego oraz fakt, iż przepisy 

prawa krajowego nie traktują w sposób kompleksowy spraw w zakresie etycznego 

zachowania radnych, w tym również tematu związanego z korupcją polityczną – Komisja 

rekomenduje Radzie Powiatu przystąpienie do prac zmierzających do uchwalenia 

honorowego kodeksu radnego, który mógłby określić zasady jakimi powinien kierować się 

przedstawiciel władzy, np.: 

1) działanie zgodnie z przepisami prawa i zasadami etyki; 

2) zachęcanie innych do przestrzegania prawa i zasad etyki; 

3) przyczyniania się do wzrostu zaufania obywateli do państwa; 

4) bezstronności i nie faworyzowania jakiegokolwiek podmiotu lub osoby prawnej; 

5) chronienia mienia publicznego i wykorzystywania go zgodnie z przeznaczeniem; 

6) niewykorzystywania pełnionych funkcji publicznej do osiągania jakichkolwiek 

korzyści materialnych lub osobistych; 

7) ochrony informacji uzyskanej w związku z wykonywaniem funkcji publicznej;  

8) lojalności wobec funkcji, którą się pełni; 

9) zawiadamiania właściwych organów o wszelkich przypadkach naruszenia prawa; 

10) przestrzegania zasady równości wobec prawa, która zapewnia jednakowe szanse 

wszystkim obywatelom, niezależnie od przynależności narodowościowej, etnicznej, 

rosowej, wyznaniowej; 

11) współżycia społecznego i kultury osobistej; 

12) strzeżenia dziedzictwa narodowego; 

13) szanowania godności ludzkiej. 

 
Komisja postanowiła o konsultacji ww. stanowiska z Przewodniczącym Rady Powiatu, 
zgodnie z przyjętym przez Komisję brzmieniem projektu uchwały wraz  
z uzasadnieniem dot. rozpatrzenia przedmiotowej petycji. 

Głosowanie: za – 3 osoby. 

 
Ad. 4 

Nie zgłoszono spraw różnych. 
 

Ad. 5 
Na tym posiedzenie zakończono.  

 

    

                    

 

Sporządziła: 

 

Honorata Tarnowska 

Przewodniczył: 

 

Marcin Olpiński 
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Członkowie Komisji: 

Kinga Błaszczyk ………………………  

Jacek Czarnowski -  

Marcin Olpiński ……………………… 

Paweł Zawada  ……………………… 

 


