
UCHWAŁA NR 128/2019 

ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO 

z dnia 28 sierpnia 2019 r. 

w sprawie przekazania według właściwości petycji złożonej  w interesie publicznym 

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym                    

(t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach                                                

(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870), uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. Przekazuje się Radzie Powiatu Toruńskiego jako organowi właściwemu do 

rozpatrzenia petycję złożoną dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie:    

1) 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” i opublikowanie jej treści na 

administrowanej przez starostwo stronie BIP;  

2) wyznaczenia w Starostwie osoby odpowiedzialnej za egzekwowanie tej polityki; 

3) wprowadzenia mechanizmu kontroli naruszeń wspomnianej polityki; 

4) ustanowienia konsekwencji za nieprzestrzeganie Polityki Zarządzania Konfliktem 

Interesów 

 i uszczegółowioną dodatkową informacją wniesioną dnia 21.08.2019 r. 

 

§ 2. Zawiadamia się osobę wnoszącą o przekazaniu petycji według właściwości. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Toruńskiemu. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 Przewodniczący posiedzenia 

Starosta Toruński 

Marek Olszewski 

 



UZASADNIENIE 

Po zapoznaniu się z treścią petycji złożonej dnia 31.07.2019 r. w interesie publicznym                         

w sprawie: 

1. 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” i opublikowanie jej treści na 

administrowanej przez starostwo stronie BIP;  

2. wyznaczenia w Starostwie osoby odpowiedzialnej za egzekwowanie tej polityki; 

3. wprowadzenia mechanizmu kontroli naruszeń wspomnianej polityki; 

4. ustanowienia konsekwencji za nieprzestrzeganie Polityki Zarządzania Konfliktem 

Interesów 

oraz uszczegółowieniu petycji pismem złożonym przez wnoszącego dnia 21.08.2019 r.                             

w sprawie objęcia unormowaniem radnych rady powiatu, a nie pracowników starostw 

przekazuje się petycję wg właściwości do Rady Powiatu Toruńskiego.  


