Uchwała Nr XL/365/2010
Rady Miejskiej w Sędziszowie
z dnia 22 stycznia 2010 roku
w sprawie uchwalenia „Kodeksu Etyki Radnych Rady Miejskiej w Sędziszowie.
Na podstawie art. 18 ust.1 oraz ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ) Rada
Miejska uchwala co następuje:
§ 1. Uchwala się i przyjmuje do stosowania „Kodeks Etyki Radnych Rady Miejskiej
w Sędziszowie stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej oraz
Radnym Rady Miejskiej w Sędziszowie.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Adam Mysiara

Uzasadnienie
W sprawie uchwalenia „Kodeksu Etyki Radnych Rady Miejskiej w Sędziszowie.
Samorząd terytorialny , w tym samorząd gminy, będąc częścią szeroko rozumianej
władzy publicznej, zobowiązany jest do stosowania w swej działalności zasad
konstytucyjnych, w tym zasady zaufania do Państwa (szerzej władzy publicznej).
Zasada ta w powiązaniu ze statusem radnych określonym w ustawie z dnia 08 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.),
szczególnie zaś z treścią ślubowania radnego, może dla Radnych stanowić podstawę
do uchwalenia swoistych norm samorządowych o charakterze niewładczym. Jedną z
takich norm jest Kodeks Etyki Radnych.
Uchwalanie kodeksów etycznych radnych należy do standardów demokratycznej
Europy. Potwierdza to Europejski Kodeks Postępowania dotyczący politycznej
uczciwości wybieranych reprezentantów lokalnych i regionalnych, przyjęty w dniu 17
czerwca 1999r. przez Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych Europy w Strasburgu.

W jego preambule m.in. określono, że wybierani przedstawiciele lokalni i regionalni
pełnią swoje powinności w ramach prawa i zgodnie z mandatem udzielonym im przez
wyborców, są odpowiedzialni przed całą ludnością lokalną i regionalną, także przed
wyborcami, którzy na nich nie głosowali, oraz wyrażono przekonanie, że promowanie
kodeksów postępowania dla wybieralnych przedstawicieli lokalnych i regionalnych
pozwoli zbudować zaufanie między lokalnymi i regionalnymi politykami i
obywatelami.
Szczególnego podkreślenia wymaga fakt określenia istoty Kodeksu Etyki Radnych.
Niewątpliwie akt ten dotyczy spraw publicznych o charakterze lokalnym,
realizowanym przez przedstawicieli społeczności gminnej ale przede wszystkim, co
jest szczególnie istotnym, stanowi przejaw samozwiązania się Radnych wyrażonymi
publicznie deklaracjami dotyczącymi norm postępowania, zebranymi w szczególnym
dokumencie. Jego znaczenie polega na dobrowolnym podporządkowaniu się
konkretnie wyartykułowanym normom etycznym mającym służyć właściwemu
wypełnianiu funkcji publicznej (służby publicznej), mimo iż jedyną sankcją, jest
odpowiedzialność polityczna.
Mając na uwadze transparentność działalności władzy publicznej, jak również
odpowiedzialność wobec lokalnej społeczności za właściwą realizację zadań
publicznych deklarowanych przy ubieganiu się o mandat, Radni Gminy Sędziszów
uznali za zasadne uchwalenie kodeksu etycznego w brzmieniu stanowiącym integralną
część niniejszej uchwały.

Załącznik do uchwały
Nr XL/365/2010
Rady Miejskiej w Sędziszowie
z dnia 22 stycznia 2010r
„Czego prawo nie zabrania, zabrania wstyd”
Seneka

KODEKS ETYKI RADNYCH
PREAMBUŁA
Celem Kodeksu Etyki Radnych Rady Miejskiej w Sędziszowie zwanego dalej
„Kodeksem” jest sprecyzowanie wartości i standardów zachowania Radnych zwanych
dalej „Radnymi” związanych z pełnieniem przez nich obowiązków, zebrania ich w
postaci katalogu oraz poinformowanie Obywateli Gminy Sędziszów zwanej dalej
„Gminą” o standardach zachowania, jakich mają prawo oczekiwać od Radnych.
ZASADY OGÓLNE
§ 1. 1.Kodeks wyznacza zasady (standardy) postępowania Radnych w związku z
wykonywaniem przez nich zadań publicznych, tj. pełnieniem służby
publicznej.
2.Radni służą Państwu i Społeczności Gminy poprzez wykonywanie
ustawowych zadań przestrzegając przy tym porządku prawnego.
ZASADY POSTĘPOWANIA
§ 2. 1.Radni pełniąc służbę publiczną zobowiązują się dbać o wykonywanie zadań
publicznych oraz o środki publiczne z uwzględnieniem interesu Państwa,
Wspólnoty Gminnej oraz indywidualnego interesu Obywateli.
2.W szczególności Radni powinni działać zgodnie z zasadami:
a) praworządności,
b) bezstronności i bezinteresowności,
c) obiektywności,
d) uczciwości i rzetelności,
e) odpowiedzialności,
f) jawności,
g) dbałości o interes publiczny,
h) godnego zachowania przy wykonywaniu funkcji radnego,
i) uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami.

WYKONYWANIE FUNKCJI
§ 3. 1. Służba publiczna opiera się na zaufaniu publicznym i wymaga od Radnych
poszanowania prawa oraz stawiania interesu publicznego ponad interes
osobisty, a także zachowania wysokich standardów etycznych zachowań.
2.Radni pełnią funkcję w ramach prawa i działają zgodnie z prawem.
3.Radni respektują zasadę rozdziału władzy uchwałodawczej i wykonawczej, nie
ingerują w kompetencje zastrzeżone dla innych podmiotów, sprawują bieżącą
kontrolę nad Burmistrzem Sędziszowa wykorzystując statutowe formy
organizacji Rady Miejskiej.
§ 4. 1.Radni nie uczestniczą w podejmowaniu decyzji, naradach, opiniowaniu lub
głosowaniu w sprawach które dotyczą ich interesu prawnego.
2.Radni nie podejmują prac ani zajęć kolidujących z funkcją radnego,
uwzględniając zakazy i ograniczenia przewidziane w przepisach szczególnych
dotyczących statusu Radnego.
3.Radni kierują się interesem Wspólnoty Gminnej i nie czerpią korzyści
materialnych ani osobistych ( w czasie kadencji ani po jej zakończeniu) z
tytułu sprawowanej funkcji, nie działają też w prywatnym interesie osób lub
grup osób.
§ 5. 1.Radni nie dopuszczają do powstania konfliktu interesów między interesem
publicznym, a prywatnym. W sytuacji powstania konfliktu interesów dbają,
aby został on rozstrzygnięty na korzyść interesu publicznego.
2.Radni korzystają z uprawnień wyłącznie dla osiągnięcia celów, dla których
uprawnienia te zostały im powierzone mocą odnośnych przepisów.
3. Radni nie angażują się w działania, które zagrażają prawidłowemu wypełnianiu
funkcji, lub wpływają negatywnie na obiektywność podejmowanych
rozstrzygnięć.
§ 6.1.Radni pełnią funkcje rzetelnie, sumiennie z szacunkiem dla innych i poczuciem
godności własnej.
2.W swoim działaniu Radny kieruje się argumentacją merytoryczną, jest otwarty
na krytykę, gotowy do uznania swoich błędów i naprawienia ewentualnych ich
skutków, pamiętając, że podstawowym celem działania winno być budowanie
wspólnoty lokalnej, jej dóbr materialnych i duchowych oraz więzi
międzyludzkiej.
3. Radni nie ulegają żadnym naciskom przedstawicieli organizacji politycznych
ani funkcjonariuszy publicznych, nie przyjmują żadnych zobowiązań
wynikających z pokrewieństwa lub znajomości, żadnych korzyści materialnych
ani osobistych.

§ 7. 1.Radni ponoszą odpowiedzialność przed Społecznością Gminy za podejmowane
działania w zakresie sprawowanej funkcji społecznej.
§ 8. 1.Radni udzielają obywatelom wyczerpujących informacji o realizacji zadań
publicznych na rzecz Społeczności Gminy utrzymując stały kontakt osobisty z
Wyborcami oraz uczestnicząc w spotkaniach z Mieszkańcami.
2.Radni zobowiązani są do udzielania rzetelnych, uczciwych i dokładnych
informacji o pełnionej funkcji przedstawicielom mediów.
3.Radni zobowiązani są do nie ujawniania informacji poufnych, ani nie
wykorzystują ich dla korzyści finansowych lub osobistych, zarówno w trakcie
kadencji, jak i po jej zakończeniu.
§ 9. 1.Radni zobowiązani są do znajomości przepisów prawa będącego podstawą
pełnienia Ich funkcji.
2.Radni podnoszą swoje kwalifikacje związane z wykonywaniem zadań
publicznych poprzez systematyczne samokształcenie i udział w
organizowanych szkoleniach.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 10.1.Radni zobowiązani są przestrzegać ustalenia Kodeksu i kierować się jego
zasadami.
2.Celem realizacji postanowień niniejszego Kodeksu, w szczególności zaś mając
na względzie ocenę postawy Radnego w przypadku domniemania naruszeń
określonych w Kodeksie zasad, Rada Gminy może powołać doraźną Komisję
ds. Etyki.
3.Przewodniczący Rady Miejskiej upowszechnia zasady zawarte w Kodeksie
wśród Radnych, Wspólnoty Gminy oraz mediów, celem propagowania
zawartych w nim wartości i zasad.

