
uC H WAL A Nr XVIII/ 127/2019

Rady Powiatu Kolskiego

z dnia 30 października 2019r.

w sprawie: przyjęcia Kodeksu Etyki Radnych Rady Powiatu Kolskiego.

Na podstawie § 15 ust. 2, pkt 2 Statutu Powiatu Kolskiego (Dz. Urz. Woj. Wlkp., z 2018r., poz.

7447 ze zm.), Rada Powiatu Kolskiego uchwala co następuje:

§1

Przyjmuje się Kodeks Etyki Radnych Rady Powiatu Kolskiego, w brzmieniu stanowiącym

załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie do

Uchwały Nr XVIII /127/2019

Rady Powiatu Kolskiego

z dnia 30 października 2019r.

w sprawie: przyjęcia Kodeksu Etyki Radnych Rady Powiatu Kolskiego.

Celem Kodeksu Etyki Radnych Powiatu Kolskiego jest wyrażenie wartości i standardów

zachowania przedstawicieli wspólnoty samorządowej - Radnych Powiatu Kolskiego, wybranych w

wyborach powszechnych, związanych z pełnieniem przez nich obowiązków. Kodeks Etyki

Radnych Rady Powiatu Kolskiego stanowi zbiór norm moralnych, określających postępowanie

radnych, poprzez sprecyzowanie oraz zebranie w jednym katalogu wartości i standardów

zachowania radnych. Powyższy Kodeks zawiera zatem wzór postępowań radnego, który w

pełnieniu swojej funkcji kieruje się przede wszystkim przestrzeganiem prawa, wartościami

moralnymi i działaniem dla dobra wspólnoty samorządowej.

Akceptacja Kodeksu Etyki Radnych Rady Powiatu Kolskiego w trybie deklaracji nie jest

tworzeniem prawa, lecz chęcią przyjęcia do stosowania standardów postaw i zachowań, w zgodzie

z obowiązującymi przepisami ustrojowymi.

Biorąc powyższe pod uwagę przyjęcie Kodeksu Etyki Radnych Powiatu Kolskiego jest w

pełni uzasadnione.
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Załącznik

do uchwały Nr XVIII/127/2019

Rady Powiatu Kolskiego

z dnia 30 października 2019r.

KODEKS ETYKI

RADNYCH

RADY POWIATU KOLSKIEGO

PREAMBUŁA

Kodeks Etyki ma gwarantować kompetencję, odpowiedzialność oraz wysokie standardy etycznych

zachowań radnych Rady Powiatu Kolskiego w zakresie pełnionych przez nich obowiązków, z

poszanowaniem Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Zasady ogólne

Artykuł 1

1. Radny Powiatu Kolskiego służy państwu, społecznościom lokalnym, przestrzega porządku

prawnego i wykonuje powierzone zadania publiczne związane z pełnieniem służby publicznej.

2. Radny Powiatu Kolskiego zobowiązany jest dbać o wykonywanie zadań publicznych oraz o

środki publiczne z uwzględnieniem interesu państwa, interesu wspólnoty samorządowej oraz

indywidualnego interesu obywateli.

Zasady postępowania

ZASADA LEGALIZMU

Artykuł 2

Radny Powiatu Kolskiego:

1) pełni funkcje w ramach prawa i działa zgodnie z nim;

2) respektuje zasady podziału władzy wynikające z aktów powszechnie obowiązującego prawa;

3) respektuje zakazy i ograniczenia przewidziane w przepisach szczególnych w związku z

pełnieniem funkcji Radnego;

4) zobowiązany jest do znajomości przepisów prawa będącego podstawą pełnienia funkcji;



5) nie wykorzystuje posiadanych informacji związanych z funkcjonowaniem powiatu dla korzyści

finansowych lub osobistych zarówno w trakcie kadencji, jak i po jej zakończeniu.

ZASADA BEZSTRONNOŚCI

Artykuł 3

Radny Powiatu Kolskiego:

1) działa bezstronnie i bezinteresownie;

2) nie uczestniczy w podejmowaniu decyzji, naradach, opiniowaniu lub głosowaniu w sprawach,

w których ma bezpośredni lub pośredni interes osobisty;

3) nie upatruje własnych korzyści działając w interesie osób lub grup osób;

4) nie dopuszcza do powstania konfliktu interesów między interesem publicznym a prywatnym.

W sytuacji powstania konfliktu interesów dba, aby został on rozstrzygnięty zgodnie z prawem;

5) nie podejmuje prac, ani zajęć kolidujących z funkcją radnego;

6) korzysta z uprawnień wyłącznie dla osiągnięcia celów, dla których uprawnienia te zostały mu

powierzone mocą przepisów prawa.

ZASADA NIEZAWISŁOŚCI

Artykuł 4

Radny Powiatu Kolskiego:

1) nie angażuje się w działania, które zagrażają prawidłowemu wypełnianiu funkcji lub wpływają

negatywnie na obiektywizm podejmowanych decyzji;

2) nie ulega żadnym naciskom i nie podejmuje się żadnych zobowiązań wynikających z

pokrewieństwa lub znajomości;

3) realizuje swoje obowiązki w sposób nie budzący wątpliwości etycznych i zwiększający zaufanie

mieszkańców do samorządu.

ZASADA ODPOWIEDZIALNOŚCI

Artykuł 5

Radny Powiatu Kolskiego jest odpowiedzialny przed całą wspólnotą samorządową w zakresie

sprawowanej funkcji publicznej, w tym w szczególności:

1) ponosi odpowiedzialność za własne działania, nie unikając trudnych rozstrzygnięć;



2) w sprawach majątkowych finansowych winien wykazywać SIę należytą starannością

gospodamością.

ZASADA PRZEJRZYSTOŚCI

Artykuł 6

Radny Powiatu Kolskiego:

1. udziela obywatelom wyczerpujących informacji o realizacji zadań publicznych na rzecz

społeczności lokalnej, którą reprezentuje;

2. w kontaktach z obywatelami Radny zachowuje się z należytym szacunkiem;

3. dba o dobre stosunki międzyludzkie i przestrzega zasad poprawnego zachowania.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Artykul7

Radni zobowiązani są przestrzegać przepisów Kodeksu i kierować się jego zasadami.
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