
 
 
 

Kodeks etyczny Radnych Rady Miejskiej w Cieszanowie. 
 

Preambuła 
 
 Kodeks etyczny jest zbiorem wartości i zasad, którymi powinni kierować się radni         
w pełnieniu służby publicznej,  mając zawsze na względzie dobro wspólnoty samorządowej. 
 
 

Postanowienia wstępne 
 
Ilekroć w niniejszym kodeksie jest mowa o: 

1) Gminie – należy przez to rozumieć miasto i gminę Cieszanów  
2) Kodeksie – należy przez to rozumieć Kodeks Etyczny Radnych Rady Miejskiej           

w Cieszanowie  
3) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Miejską w Cieszanowie  
4) Radnym – należy przez to rozumieć Radnego Rady Miejskiej w Cieszanowie. 

 
Zasady postępowania 

 
 §1 

Radni sprawując powierzony im mandat kierują się w szczególności następującymi zasadami: 
1) praworządności 
2) rzetelności 
3) odpowiedzialności 
4) bezstronności 
5) jawności i przejrzystości 

 
§2 

 
1. Radni traktują swoją pracę jako służbę publiczną. 
2. Radni w swoich działaniach kierują się zawsze uczciwością i prawdomównością. 
3. Radni swoją postawą kształtują pozytywny wizerunek Rady.  
4. Radni powinni  swoją działalnością prowadzić do pogłębiania zaufania mieszkańców 

do Rady. 
5. Radni zachęcają do podejmowania inicjatyw na rzecz aktywności i rozwoju życia 

mieszkańców oraz  miejscowości. 
6. Radni dbają o podtrzymywanie tradycji oraz skutecznie działają dla dobra miasta i 

gminy.   
 

Zasada praworządności 
 

§3 
 

1. Radni zawsze działają na podstawie i w granicach prawa. 
2. Każda decyzja radnego jest odzwierciedleniem znajomości obowiązujących 

przepisów. 
3. Radni kierują się gospodarnością i przestrzegają dyscypliny budżetowej. 



4. Radni przestrzegają tajemnicy informacji poufnych i nie wykorzystują ich zarówno w 
czasie kadencji, jak i po jej zakończeniu. 

 
 
 

Zasada rzetelności 
 

§ 4 
1. Radni uczestniczą aktywnie w posiedzeniach Komisji i sesjach. Wnikliwie analizują 

przekazane pod obrady projekty i materiały. 
2. Radni wnikliwie analizują zgłaszane przez mieszkańców potrzeby i problemy, oraz 

podejmują działania zmierzające do  ich rozwiązania. 
 

Zasada odpowiedzialności 
 

§ 5 
1. Radni nie unikają podejmowania decyzji i wyrażania swojej opinii. 
2. Radni ciągle poszerzają swoja wiedzę, aby kompetentnie wypełniać powierzone im 

obowiązki. 
3. Radni   są odpowiedzialni przed mieszkańcami gminy w zakresie sprawowanej funkcji 

publicznej. 
 

Zasada bezstronności 
 

§ 6 
1. Radni okazują zainteresowanie problemami nie tylko własnego środowiska, ale i całej 

gminy. 
2. W relacjach ze społeczeństwem Radni nie kierują się emocjami.  
3. Radni nie uczestniczą w opiniowaniu lub podejmowaniu decyzji w sprawach, w 

których mają jakikolwiek interes osobisty.  
 

Zasada jawności i przejrzystości 
 

§ 7 
1. Radni utrzymują stały kontakt ze społecznością lokalną, współpracują z jednostkami 

organizacyjnymi i pomocniczymi gminy. 
2. Radni dostrzegają problemy ogólnospołeczne jak i indywidualne. 
3. W kontaktach z mieszkańcami Radni zachowują się uprzejmie i życzliwie udzielając 

zainteresowanym wyczerpujących informacji o realizacji zadań publicznych.  
 
 
 


