UCHWA

A Nr 304/XXVI/05

Rady Miasta Milanówka
z dnia 30 sierpnia 2005r.

w sprawie: przyj cia KODEKSU ETYCZNEGO RADNYCH MIASTA MILANÓWKA

Na podstawie art. 18, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz.dzie
gminnym /tekst jednolity Dz.U.Nr 142, poz. 1591 tekst jednolity z 2001r. z pó7n. zm./
- Rada Miasta Milanówka u c h w a l a , co nast puje :

§1
Przyjmuje si KODEKS ETYCZNY RADNYCH MIASTA MILANÓWKA,
w brzmieniu stanowi.cym za=.cznik do niniejszej uchwa=y.
§2
Uchwa=a wchodzi w ?ycie z dniem podj cia.

Przewodnicz.cy
Rady Miasta Milanówka
Wojciech Wlaz o

Za
c z n i k Nr 1 do Uchwa y Nr 304/XXVI/05
Rady Miasta Milanówka z dnia 30 sierpnia 2005r.

KODEKS ETYCZNY
RADNYCH RADY MIASTA MILANÓWKA
PREAMBU A
W trosce o dobro i pomy lno Ojczyzny oraz wspólnoty samorz dowej Rada Miasta
Milanówka, kieruj c si
obowi zuj cym porz dkiem prawnym oraz ogólnie
przyj tymi zasadami moralnymi ustanawia niniejszy Kodeks Etyczny Radnego.
ZASADY OGÓLNE
Artyku 1
Kodeks wyznacza standardy post powania Radnego Miasta Milanówka, w zwi zku
ze sprawowan przez niego s$u%b publiczn .
Artyku 2
Radny Miasta Milanówka:
1) traktuje prac jako s$u%b publiczn ;
2) ma zawsze na wzgl dzie dobro ca$ej wspólnoty samorz dowej;
3) powinien by wzorem praworz dno ci i uczciwo ci;
4) swoim post powaniem daje wiadectwo o Radzie oraz wspó$tworzy wizerunek
Rady;
5) pami ta o s$u%ebnym charakterze swojej pracy, wykonuje j rzetelnie i sumiennie
z poszanowaniem godno ci innych i poczuciem godno ci w$asnej.
ZASADA LEGALIZMU
Artyku 3
Radny Miasta Milanówka:
1) pe$ni funkcje w ramach prawa i dzia$a zgodnie z nim;
2) respektuje zasady podzia$u w$adzy wynikaj ce z aktów powszechnie
obowi zuj cego prawa;
3) respektuje zakazy i ograniczenia przewidziane w przepisach szczególnych w
zwi zku z pe$nieniem funkcji Radnego.
Artyku 4
Radny Miasta Milanówka:
1) zobowi zany jest do znajomo ci przepisów prawa b d cego podstaw pe$nienia
funkcji;
2) nie podejmuje dzia$a0, które mog$yby zach ci innych do $amania przepisów
prawa i niniejszego kodeksu;
3) nie wykorzystuje posiadanych informacji zwi zanych z funkcjonowaniem miasta
dla korzy ci finansowych lub osobistych zarówno w trakcie kadencji, jak i po jej
zako0czeniu.

ZASADA BEZSTRONNO CI I NIEZAWIS O CI
Artyku 5
Radny Miasta Milanówka:
1) dzia$a bezstronnie i bezinteresownie;
2) nie uczestniczy w podejmowaniu decyzji, naradach, opiniowaniu lub g$osowaniu
w sprawach, w których ma bezpo redni lub po redni interes osobisty;
3) nie upatruje w$asnych korzy ci dzia$aj c w interesie osób lub grup osób;
4) nie dopuszcza do powstania konfliktu interesów mi dzy interesem publicznym a
prywatnym. W sytuacji powstania konfliktu interesów dba, aby zosta$ on
rozstrzygni ty zgodnie z prawem;
5) nie podejmuje prac, ani zaj koliduj cych z funkcj radnego;
6) korzysta z uprawnie0 wy$ cznie dla osi gni cia celów, dla których uprawnienia
te zosta$y mu powierzone moc przepisów prawa;
7) nie anga%uje si w dzia$ania, które zagra%aj prawid$owemu wype$nianiu funkcji
lub wp$ywaj negatywnie na obiektywizm podejmowanych decyzji;
8) nie ulega %adnym naciskom, nie przyjmuje %adnych zobowi za0 wynikaj cych z
pokrewie0stwa lub znajomo ci, nie przyjmuje %adnych korzy ci materialnych ani
osobistych.
ZASADA ODPOWIEDZIALNO CI
Artyku 6
Radny Miasta Milanówka jest odpowiedzialny przed ca$ wspólnot samorz dow w
zakresie sprawowanej funkcji publicznej, w tym w szczególno ci:
1) ponosi odpowiedzialno za w$asne dzia$ania, nie unikaj c trudnych
rozstrzygni ;
2) w sprawach maj tkowych i finansowych winien wykazywa nale%yt staranno i
gospodarno .
ZASADA PRZEJRZYSTO CI
Artyku 7
Radny Miasta Milanówka:
1) podejmuje decyzje w sposób jawny i jest gotowy je uzasadni ;
2) udziela obywatelom wyczerpuj cych informacji o realizacji zada0 publicznych na
rzecz wspólnoty samorz dowej, któr reprezentuje,
w tym celu bierze udzia$ w spotkaniach z mieszka0cami miasta;
3) w kontaktach z mieszka0cami zachowuje si uprzejmie, jest pomocny
i %yczliwy, dba o dobre stosunki mi dzyludzkie.
POSTANOWIENIA KO'COWE
Artyku 8
Radny Miasta Milanówka zobowi zany jest do przestrzegania przepisów Kodeksu i
kierowania si jego zasadami.

