
UCHWAŁA Nr II/ 11/ 2010 
RADY POWIATU ŁOWICKIEGO 

z dnia 22 grudnia 2010 roku

w sprawie powołania Komisji Etyki Rady Powiatu Łowickiego

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 
984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 
2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 
poz. 1458; z 2009 r. Nr 92, poz. 753; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) oraz 
§ 17 Statutu Powiatu Łowickiego (Dziennik Urzędowy Województwa Skierniewickiego z 
1999r. Nr 23, poz. 272, Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2000r. Nr 57, poz. 
316; z 2002r. Nr 49, poz. 1161; z 2003 r. Nr 29, poz. 305 i z 2007r. 54, poz. 444) Rada 
Powiatu Łowickiego uchwala, co następuje:

§  1
1. Rozpatrywanie spraw radnych, wobec których postawiono zarzuty, iż naruszają 

powszechnie przyjęte zasady etyczne bądź zachowują się w sposób nieodpowiadający 
godności radnego jest zadaniem doraźnej komisji Rady Powiatu Łowickiego, zwaną dalej 
Komisją Etyki.

2. Komisja kieruje się w swej pracy zasadą domniemania niewinności oraz dążenia 
do prawdy i pełnego wyjaśnienia wszelkich okoliczności rozpatrywanej sprawy, 
a także tym, by przyjmowane przez nią rozstrzygnięcia i ich uzasadnienia służyły 
określaniu i propagowaniu najwyższych standardów etycznych, których przestrzeganie 
winno być moralnym nakazem każdego radnego.

Powołuje się Komisję Etyki w składzie:
§2

1 )
2)
3)
4)

Heichman Bolesław 
Kolos Irena 
Michalak Artur 
Ogonowska Małgorzata

- Przewodniczący
- Członek Komisji
- Członek Komisji
- Członek Komisji

§ 3
1. Przewodniczący Komisji Etyki zwołuje posiedzenie, proponuje porządek posiedzeń oraz 
czuwa nad przygotowaniem posiedzeń i dostarczeniem członkom Komisji materiałów 
będących przedmiotem obrad.
2. W pracach Komisji może uczestniczyć bez prawa głosowania Przewodniczący Rady 
Powiatu Łowickiego.

§ 4
1. Komisja rozpoczyna swą pracę, rozpatrując sprawę, na wniosek radnego Powiatu 

Łowickiego, Komisji Rady Powiatu Łowickiego lub klubu radnych.
2. Wniosek kierowany do Komisji winien zawierać uzasadnienie wskazujące zdaniem 

wnioskodawcy na naruszenie przez radnego powszechnie przyjętych zasad etycznych lub 
na zachowania nieodpowiadające godności radnego.

3. Komisja na podstawie analizy wniosku może odmówić wszczęcia postępowania, uznając, 
że sprawa w żaden sposób nie dotyczy postaw lub zachowań, które mogą być 
przedmiotem oceny Komisji. Uchwałę Komisji o odmowie wszczęcia postępowania wraz 
z uzasadnieniem przekazuje się niezwłocznie wnioskodawcy.



4. Komisja zaprasza na swoje posiedzenie radnego, którego sprawa dotyczy. Komisja 
rozstrzyga sprawę po wysłuchaniu wyjaśnień radnego oraz po wysłuchaniu 
wnioskodawcy. Komisja może rozpatrzyć sprawę bez wysłuchania wyjaśnień radnego, 
którego sprawa dotyczy, jeśli ten, mimo zaproszenia na posiedzenie Komisji, odmawia 
przyjścia. Komisja może umorzyć postępowanie, jeżeli wnioskodawca, mimo 
zaproszenia na posiedzenie Komisji, odmawia przyjścia.

5. Komisja -  jeśli wymagają tego okoliczności sprawy, bądź jeśli z wnioskiem takim 
wystąpi wnioskodawca lub radny, którego sprawa dotyczy -  może poprosić inne osoby
0 złożenie wyjaśnień na posiedzeniu.

6. Nieusprawiedliwione nieobecności radnego, nie wstrzymują rozpatrzenia sprawy.

§5
Komisja może postanowić, że jej posiedzenie jest niejawne. Komisja ustala wówczas zakres 
informacji o pracach Komisji, jaki może być ujawniony opinii publicznej przez
Przewodniczącego Komisji.

. . . §61. Komisja po postępowaniu wyjaśniającym stwierdza, czy radny naruszył powszechnie 
przyjęte zasady etyki w zakresie działania radnego i przygotowuje projekt Oświadczenia 
Rady Powiatu Łowickiego w tej sprawie.

2. Komisja, w ramach rozstrzygania sprawy może uznać:
1) że radny w niczym nie naruszył powszechnie przyjętych zasad etycznych, ani nie 

zachowywał się w sposób nieodpowiadający godności radnego;
2) że radny naruszył powszechnie przyjęte zasady etyczne, bądź
zachowywał się w sposób nieodpowiadający godności radnego, biorąc pod uwagę skalę 
przewinienia oraz to, czy zostało ono dokonane świadomie bądź z niskich pobudek.

3. Projekt Oświadczenia Komisja przekazuje Przewodniczącemu Rady, który umieszcza go 
w porządku obrad najbliższej sesji Rady Powiatu Łowickiego.
4. Przyjęte na sesji Oświadczenie Przewodniczący Rady przekazuje wnioskodawcy

1 radnemu, którego sprawa dotyczy, w terminie 14 dni od dnia jego przyjęcia przez Radę .

§ 7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

przewód


