
 

 

Działając w zgodzie z treścią ślubowania: 

 
 

„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego 

sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej 

mieszkańców” 
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KODEKS ETYKI RADNEGO RADY GMINY SUCHY LAS 

 

PREAMBUŁA 

Kodeks Etyki Radnego Rady Gminy Suchy Las to zbiór zasad, wartości i standardów, które obowiązują 

Radnych, posiadających mandat społeczności lokalnej do pełnienia odpowiedzialnych funkcji 

wymagających wysokich norm postępowania w zakresie działalności publicznej. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Ilekroć w dalszej części niniejszego dokumentu mowa o: 

- Gminie należy rozumień Gminę Suchy Las, 

- Kodeksie należy rozumieć Kodeks Etyki Radnego Rady Gminy Suchy Las, 

- Radnym należy rozumieć radnego Rady Gminy Suchy Las. 

ZASADY POSTĘPOWANIA RADNEGO RADY GMINY SUCHY LAS 

Artykuł 1 

1. Radny pełni służbę publiczną na rzecz lokalnej społeczności, mając na względzie dobro   wspólnoty 

samorządowej. 

2. Radny w swojej działalności jest niezawisły i kieruje się troską o racjonalne gospodarowanie 

środkami publicznymi z uwzględnieniem interesu państwa, wspólnoty samorządowej oraz obywateli. 

W szczególności powinien działać zgodnie z zasadami: 

1) praworządności, 

2) bezstronności i bezinteresowności, 

3) unikania konfliktu interesów, 

4) nienadużywania mandatu radnego, 

5) jawności. 

ZASADA PRAWORZĄDNOŚCI 

Artykuł 2 

1. Radny zobowiązany jest do znajomości przepisów prawa będącego podstawą pełnienia służby 

publicznej. 

2. Radny w miarę możliwości podnosi swoje kwalifikacje merytoryczne i formalne związane z 

wykonywaniem zadań publicznych. 

3. Radny kieruje się w służbie publicznej przepisami prawa i ogólnie przyjętymi normami etyczno-

moralnymi. 



4. Rozstrzygnięcia i decyzje radnych posiadają podstawę prawną. 

5. Radny respektuje zakazy i ograniczenia przewidziane w przepisach prawa w związku z pełnieniem 

mandatu radnego. 

ZASADA BEZSTRONNOŚCI I BEZINTERESOWNOŚCI 

Artykuł 3 

1. Radny działa bezstronnie i bezinteresownie mając na uwadze interes społeczny. 

2. Radny nie działa w prywatnym interesie osób lub grup interesów, nie oczekuje i nie przyjmuje 

żadnych korzyści od osób i grup, na rzecz których podejmuje decyzje. 

3. Radny nie uczestniczy w opiniowaniu i podejmowaniu decyzji w sprawach, w których ma 

bezpośredni lub pośredni interes osobisty. 

4. Radny nie przyjmuje żadnych zobowiązań wynikających z pokrewieństwa lub znajomości. 

5. Radny nie angażuje się w działania, które zagrażają prawidłowemu wypełnianiu funkcji lub 

wpływają negatywnie na obiektywizm podejmowanych rozstrzygnięć. 

ZASADA UNIKANIA KONFLIKTU INTERESÓW 

Artykuł 4 

1. Radny zabiega, aby nie doszło do powstania konfliktu interesów między interesem publicznym a 

prywatnym, nawet wtedy, gdy prawo tego nie zabrania. 

2. W sytuacji powstania konfliktu interesów musi on zostać rozstrzygnięty na korzyść interesu 

publicznego. 

ZASADA NIENADUŻYWANIA MANDATU RADNEGO 

Artykuł 5 

1. Radny korzysta z uprawnień wyłącznie dla osiągnięcia celów, dla których uprawnienia te zostały 

mu powierzone mocą przepisów prawa. 

2. Radny nie wykorzystuje sprawowanej funkcji do wywierania nacisku na urzędnika lub inne osoby 

w celu realizacji interesów prywatnych lub osobistych. 

3. Radny nie wykorzystuje wiedzy lub informacji zdobytej w wyniku sprawowanej funkcji do 

osiągnięcia korzyści prywatnych lub osobistych - zarówno w trakcie trwania kadencji, jak i po jej 

zakończeniu. 

ZASADA JAWNOŚCI 

Artykuł 6 

1. Głosowania i opinie radnych mają charakter jawny, chyba że inne przepisy stanowią inaczej. 

2. Radny utrzymuje stały kontakt z mieszkańcami Gminy, w szczególności poprzez udział w 

spotkaniach z mieszkańcami organizowanych w jednostkach pomocniczych. 



3. Radny powinien udzielać rzetelnych informacji przedstawicielom mediów w sprawach związanych 

ze swoją działalnością publiczną. 

4. Radny nie ujawnia informacji poufnych ani nie wykorzystuje ich dla korzyści finansowych lub 

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

5. Podstawą dyskusji publicznej radnych jest prawda obiektywna rozumiana jako wiedza zgodna ze 

stanem faktycznym. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Artykuł 7 

1. Radny zobowiązany jest respektować zapisy niniejszego Kodeksu. 

2. Radni Gminy Suchy Las upowszechniają treści zawarte w niniejszym Kodeksie wśród społeczności 

lokalnej oraz mediów celem propagowania zawartych w nim zasad i wartości. 

3. Do przestrzegania postanowień niniejszego Kodeksu zobowiązany jest każdy radny. 

4. Kodeks wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 

 


