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KODEKS ETYKI RADNEGO
“ Gdzie będzie pycha , tam będzie i hańba,
a gdzie pokora, tam mądrość “
Salomon ( ok. 930 r. p. n .e. )

I POSTANOWIENIA OGÓLNE.
1. Radny , jako członek władz lokalnych posiadając władzę określoną
prawem , winien działać zgodnie z prawem i nie nadużywać swojej
władzy.
2 . Przy sprawowaniu swojej funkcji winien stosować się do roty
ślubowania składanej przed objęciem mandatu , której treść brzmi :
" Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście
obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na
względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców."
3. Radnego obowiązuje znajomość zasad postępowania ,które
nakazuje prawo , regulamin Rady oraz niniejszy kodeks.
4. Radny jest zobowiązany stosować się do tych nakazów i zasad
oraz dbać , aby jego sytuacja osobista nie kolidowała z ustaleniami
kodeksu i prawa.
5. Radny nie powinien nigdy być zwolennikiem działań sprzecznych
z tymi zasadami , ani też do nich zachęcać.

II ZASADY WYKONYWANIA FUNKCJI.
1. Radny w wykonywaniu swoich zadań kieruje się interesem
publicznym i dobrem społeczności lokalnej , którą reprezentuje.
2. Radny zobowiązany jest do znajomości przepisów prawa
będącego podstawą jego działania.
3. Radny wykonuje swoje zadania rzetelnie i z należytą starannością .

4. Radny , będąc członkiem partii politycznych lub ugrupowań ,
pozostając pod silną presją innych członków , winien kierować się
zasadą , że tylko on ponosi odpowiedzialność za wybór podjętej
decyzji.
5. Radny nie powinien nigdy brać udziału w podejmowaniu decyzji
dotyczących spraw , z którymi wiążą się osobiste korzyści.
6. Radny nie powinien nigdy robić czegoś , czego nie umiałby
wytłumaczyć swoim wyborcom , jego postępowanie bowiem ,
i to , co społeczeństwo o tym postępowaniu wie , wpływają na
reputację całej Rady.
7. Radny powinien unikać sytuacji , które dawałyby powody do
podejrzeń , że jego postępowanie jest niestosowne i niezgodne z
niniejszym kodeksem oraz przepisami prawa.
III OBOWIĄZKI WYNIKAJĄCE ZE SPRAWOWANEJ FUNKCJI.
1. Radny nie może wykonywać swojej funkcji lub używać swoich
wpływów w prywatnym interesie , w celu osiągnięcia korzyści
osobistej.
2. Radny powstrzymuje się od wydawania decyzji dotyczących
bezpośrednio lub pośrednio jego osobistego interesu ,wcześniej
sygnalizując o takiej sytuacji.
3. Podczas wydawania decyzji władczych radny nie może kierować
się własnym bezpośrednim lub pośrednim interesem.
4. Radny powstrzymuje się od wszelkich działań określonych w
kodeksie karnym jako bierna i czynna korupcja.
5. Radny zobowiązany jest do przestrzegania dyscypliny finansowej i
budżetowej , odpowiedzialny jest za zapewnienie właściwego
zarządzania finansami publicznymi.
6. Radny składa sprawozdanie ze swojej działalności zgodnie z
zasadami określonymi w przepisach szczególnych , w tym
Regulaminie funkcjonowania rady.
7. Radny podporządkowuje się zasadom nadzoru wewnętrznego i
zewnętrznego.
8. Radny nie wstrzymuje wprowadzenia środków nadzoru i
dostosowuje się do zaleceń i decyzji pokontrolnych.

9. Radny nie powinien szukać ani akceptować preferencyjnego
traktowana przez urzędników , gdy on sam , jego krewni lub jego
firma załatwiają na terenie urzędu swoje sprawy jako petenci.
10. Radny powinien zawsze , uczestnicząc w podejmowaniu decyzji
personalnych kierować się oceną przydatności kandydata do
zajmowania danego stanowiska lub funkcji , nie zaś innymi ,
pozamerytorycznymi względami.
11. Radny nie powinien nigdy ujawniać , czy używać poufnych
informacji dla odnoszenia osobistych korzyści lub dyskredytowania
rady .
12. Radny jest zobowiązany do skrupulatnego przestrzegania zasad
związanych z wydatkami na realizację swoich obowiązków.
IV KONTAKTY ZE SPOŁECZEŃSTWEM I MEDIAMI.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Radny jest odpowiedzialny przed całą społecznością lokalną
w zakresie sprawowanej funkcji publicznej.
Radny dba o to aby adresaci podejmowanych przez urząd działań
i decyzji byli poinformowani o ich podstawach prawnych i
merytorycznych , oraz o możliwościach i środkach ich kontroli.
Radny powinien odpowiadać na wszelkie pytania ze strony
społeczności lokalnej dotyczące wykonywania funkcji i
podejmowania działań w zakresie sprawowanego urzędu.
Radny promuje wszelkie inicjatywy służące większej jawności
działania urzędu , sprawowania władzy lub organów , za które
odpowiada.
Radny jest zobowiązany do udzielania rzetelnych , uczciwych
i dokładnych informacji przedstawicielom prasy , radia i telewizji.
Radny jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi na pytania
przedstawicieli mediów dotyczące sprawowanej funkcji.
Radny zobowiązany jest do przestrzegania tajemnicy państwowej i
służbowej oraz zachowania w tajemnicy wiadomości poufnych ,
dotyczących prywatnego życia osób.

