
UCHWAŁA NR XVI/138/12
RADY MIEJSKIEJ W ŁOBZIE

z dnia 25 kwietnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia Kodeksu Etycznego Radnych Rady Miejskiej w Łobzie. 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 
214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, 
poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 
128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 
180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, 
poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 
134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) Rada Miejska w Łobzie uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Uchwala się Kodeks Etyczny Radnych Rady Miejskiej w Łobzie w brzmieniu określonym 
w załączniku do uchwały. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Kazimierz Chojnacki
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Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, 

ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie 

i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców. 
art. 23a ust.1 ustawy z  dnia 08 marca 1990r. o samorządzie  gminnym  

 (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 

 

 

 

 

KODEKS ETYCZNY 

RADNYCH RADY MIEJSKIEJ W ŁOBZIE 
 

 

 

 

§ 1. 

 

Ilekroć w niniejszym kodeksie jest mowa o:  

1) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Łobez, 

2) Kodeksie – należy przez to rozumieć Kodeks Etyczny Radnych Rady Miejskiej  

w Łobzie, 

3) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Miejską w Łobzie, 

4) Radnym - należy przez to rozumieć Radnego Rady Miejskiej w Łobzie. 

 

§ 2. 

 

Kodeks jest zbiorem sprecyzowanych wartości i standardów postępowania, których powinni 

przestrzegać radni wypełniając swoje obowiązki.  

 

§ 3. 

 

1. Radni traktują pracę jako służbę publiczną, wykonują ją rzetelnie, sumiennie,  

z poszanowaniem godności innych. 

2. Radni dają dobre świadectwo o samorządzie lokalnym w szczególności jako wzorzec 

praworządności i gospodarności.  

 

§ 4. 

 

1. Radni respektują konstytucyjną zasadę podziału władzy. Nie ingerują w kompetencje 

organu wykonawczego wraz z poszanowaniem dla pracowników, przedstawicieli 

jednostek pomocniczych i organizacyjnych gminy.  

2. Radni pełnią funkcje w ramach prawa i działają zgodnie z prawem. 

3. Radni zobowiązani są do przestrzegania procedury uchwalania budżetu, a uchwalając 

budżet, winni kierować się gospodarnością i starannością.  

4. Radni zobowiązują się respektować zakazy i ograniczenia przewidziane w związku  

z pełnieniem funkcji radnego w przepisach szczególnych. 
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§ 5. 

 

1. Radni działają bezinteresownie i bezstronnie. 

2. Radni nie powinni brać udziału w podejmowaniu rozstrzygnięć, wydawaniu opinii,  

w sprawach dotyczących własnego, bezpośredniego lub pośredniego interesu prawnego  

i osobistego.  

3. Radni zachowują tajemnice prawnie chronione. 

4. Radni kierują się interesem wspólnoty samorządowej i nie czerpią korzyści materialnych 

ani osobistych z wyjątkiem prawem przewidzianych. 

 

§ 6. 

 

1. Radni nie angażują się w działania, które zagrażają prawidłowemu wypełnianiu funkcji 

lub wpływają negatywnie na obiektywizm w podejmowaniu decyzji. 

2. Radni nie ulegają żadnym naciskom, nie przyjmują żadnych zobowiązań wynikających 

np. z pokrewieństwa lub znajomości. 

 

§ 7. 

 

1. Radni są odpowiedzialni przed społecznością gminy w zakresie sprawowania funkcji 

publicznej. 

2. Radni zobowiązani są do udzielania rzetelnych, uczciwych i dokładnych informacji  

o pełnionej funkcji przedstawicielom mediów. 

3. Radni powinni udzielać obywatelom wyczerpujących informacji o realizacji zadań 

publicznych na rzecz wspólnoty samorządowej, którą reprezentują, m.in. poprzez aktywny  

udział w spotkaniach z mieszkańcami gminy. 

 

§ 8. 

 

Radni zobowiązani są przestrzegać przepisów kodeksu i kierować się jego zasadami. 
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Uzasadnienie

Na sesji Rady Miejskiej w Łobzie w dniu 8 lutego 2012 roku radni postanowili przystąpić do 
opracowania projektu Kodeksu Etyki Radnego Rady Miejskiej w Łobzie oraz zdecydowali w tym 
celu powołać komisję doraźną w składzie: Przewodniczący Komisji: Bogdan Górecki, członkowie: 
Wiesława Romejko i Marek Rokosz. Jednocześnie zobowiązali Komisję do przedstawienia na sesji 
w miesiącu kwietniu 2012 roku projektu uchwały w przedmiotowej sprawie. 

Kodeks Etyczny stanowi zbiór norm moralnych, określających postępowanie radnych. Celem 
uchwały jest zidentyfikowanie i zebranie standardów postępowania, których radni powinni 
przestrzegać. Zasady zawarte w Kodeksie Etycznym znajdują odzwierciedlenie w przepisach 
prawa, stanowią ich uzupełnienie i wzmocnienie. 

Kodeks Etyki Radnych jest niewładczym aktem samozwiązania się radnych. Jego znaczenie 
polega na dobrowolnym podporządkowaniu się radnych określonym zasadom etycznym, mającym 
służyć właściwemu wypełnianiu funkcji publicznej, a jedyną sankcją za naruszenie jego 
postanowień jest odpowiedzialność wobec społeczeństwa. 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Kodeksu Etycznego Radnych Rady Miejskiej w Łobzie 
jest wyrazem przekonania o szczególnej roli etyki w życiu publicznym oraz świadomości zaufania 
mieszkańców do działań radnego na rzecz dobra wspólnego Gminy Łobez. 

Przyjęcie Kodeksu Etycznego daje możliwość poinformowania mieszkańców o standardach 
jakich mają prawo oczekiwać od radnych Rady Miejskiej w Łobzie. 

Uzasadnienie podpisali wchodzący w skład komisji doraźnej: 

Przewodniczący Komisji - Bogdan Górecki. 

Członek Komisji - Wiesława Romejko. 

Członek Komisji - Marek Rokosz. 
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