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KODEKS ETYCZNY RADNYCH MIASTA BRZEZINY

wQuod

non vetat lex, hoc vetat fieri pudor."

„Czego prawo nie zabrania, zabrania wstyd."
Seneka

PREAMBUŁA
Celem Kodeksu Etycznego Radnych Miasta Brzeziny jest doprecyzowanie wartości i
standardów zachowania wybieralnych przedstawicieli władzy lokalnej, którzy
wykonując swoje prawa i obowiązki powinni kierować się przede wszystkim
przestrzeganiem prawa, wartościami moralnymi oraz dobrem wspólnoty
samorządowej.

Postanowienia ogólne §
1. Ilekroć w niniejszym kodeksie jest mowa o:
1)
2)
3)
4)

Mieście - należy przez to rozumieć Gminę Miasto Brzeziny,
Radzie - należy przez to rozumieć Radę Miasta Brzeziny,
radnym - należy przez to rozumieć radnego Miasta Brzeziny,
kodeksie - należy przez to rozumieć Kodeks Etyczny Radnych Miasta
Brzeziny,
Zasady ogólne

§ 2. Radni mają zawsze na względzie dobro wspólnoty samorządowej i Miasta,
traktując pracę w Radzie jako służbę zaufania publicznego.
§ 3. Radni współtworzą wizerunek Rady, działając tak, aby być wzorem
praworządności prowadzącym do pogłębiania zaufanie mieszkańców do Rady.
§ 4. Radni wykonując swoje obowiązki wynikające z mandatu radnego, spełniają
służebną rolę wobec społeczeństwa mając na uwadze poszanowanie godności
Innych I poczucie godności własnej.
Zasada legalizmu
§ 5. Wszystkie podejmowane przez radnych działania winny być zgodne z
obowiązującymi przepisami prawa.

§ 6. Radni respektują zakazy i ograniczenia przewidziane w ustawie o samorządzie
gminnym w związku z pełnieniem funkcji radnego.
§ 7. Radnemu nie wolno w szczególności:
1) czerpać korzyści osobistych z racji pełnionej funkcji,
2) wykorzystywać pełnioną funkcję do wyrządzania krzywdy lub szkody
innym,
3) wywoływać konfliktów interesów,
4) kierować się złą wolą,
5) angażować się w działania zagrażające dobru ogółu,
6) rozpowszechniać informacji nieprawdziwych.
Zasada bezstronności i niezawisłości
§ 8. Radni działają bezstronnie mając zawsze na uwadze interes społeczny.
§ 9. Radni w swojej działalności nie ulegają naciskom, nie przyjmują żadnych
korzyści, a przy podejmowaniu decyzji kierują się własną wiedzą, doświadczeniem i
dobrem Miasta.
Zasada przejrzystości
§ 10. Radni informują społeczeństwo w wyczerpujący sposób o realizacji zadań
publicznych na terenie miasta.
§ 11. W kontaktach z obywatelami radni zachowują się życzliwie, kompetentnie i
odpowiedzialnie. Zgłaszane sprawy mieszkańców badają i prezentują bezstronnie
kierują się względami merytorycznymi, z zachowaniem niezbędnej delikatności, gdy
dotyczą spraw osobistych mieszkańca lub jego bliskich.
§ 12. W kontaktach z mediami radni zachowują skromność i umiar, a także właściwe
proporcje i godziwe określenia o sprawach i osobach, zwłaszcza wyrażając opinie
krytyczne bądź wyrażając protest czy dezaprobatę, pamiętając, że podstawowym
celem jest budowanie wspólnoty lokalnej oraz więzi międzyludzkich.
§ 13. Opinie krytyczne wyrażają w oparciu o rzetelnie zebrane materiały z
zachowaniem szczególnej staranności.
Postanowienia końcowa
§ 14. Radni zobowiązani są do przestrzegania przepisów niniejszego kodeksu i
kierowania się zasadami w nim zawartymi.

