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PREAMBUŁA
Kodeks niniejszy reguluje stosunki między radnymi jako przedstawicielami władzy
lokalnej, pełniącymi funkcję społeczną pojmowaną jako służbę publiczną a wyborcami.
Kodeks etyczny powinien być wzorem dla radnego, który w pełnieniu swojej funkcji
winien kierować się przede wszystkim przestrzeganiem prawa, wartościami moralnymi
i działaniem dla dobra wspólnoty samorządowej.

Postanowienia
Postanowienia ogólne
§ 1. Ilekroć w niniejszym kodeksie jest mowa o:
1) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Bukowiec,
2) Kodeksie – należy przez to rozumieć Kodeks Etyczny Radnych Rady Gminy
Bukowiec,
3) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Gminy Bukowiec,
4) Radnym – należy przez to rozumieć Radnego Rady Gminy Bukowiec,
5) Przewodniczącym – należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady
Gminy Bukowiec.
§ 2. 1. Kodeks wytycza kierunki oraz zasady postępowania radnego.
2. Radny działa zgodnie z zasadami wzorców praworządności i godności własnej oraz
innych.
§ 3. Radny obowiązany jest wykonywać zadania publiczne dbając o interes wspólnoty
gminnej oraz interes każdego mieszkańca gminy. W swoim działaniu powinien kierować się
przede wszystkim zasadami:
1) znajomości prawa,
2) przestrzegania prawa,
3) respektowania zakazów zawartych w przepisach prawa,
4) bezinteresowności,
5) bezstronności,
6) uczciwości,
7) odpowiedzialności,
8) godnego zachowania,
9) poszanowania innych,
10) życzliwości,
11) zdobywania zaufania,
12) udzielania prawdziwych i dokładnych informacji.

§ 4. Radnemu nie wolno :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

czerpać korzyści osobistych z racji pełnionej funkcji,
działać w interesie prywatnym osób lub grup osób,
zaniechać działań,
kierować się złą wolą,
wykorzystywać pełnioną funkcję do wyrządzania krzywdy lub szkody innym,
wywoływać konfliktów interesów,
angażować się w działania zagrażające dobru ogółu,
rozpowszechniać informacji nieprawdziwych,
ujawniać informacji poufnych.

Postanowienia końcowe
§ 5. Radny zobowiązany jest do przestrzegania przepisów niniejszego kodeksu i kierować
się zasadami w nim zawartymi.
§ 6. Kodeks niniejszy podlega obwieszczeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie
gminy.

