
U C H W A Ł A Nr  304/XXVI/05 
 

Rady   Miasta   Milanówka  
 

z dnia 30 sierpnia 2005r. 
 

w sprawie: przyjęcia KODEKSU ETYCZNEGO RADNYCH MIASTA MILANÓWKA 
 

Na podstawie art. 18, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym /tekst jednolity Dz.U.Nr 142, poz. 1591 tekst jednolity z 2001r. z późn. zm./ 

- Rada  Miasta  Milanówka   u c h w a l a , co   następuje : 

 

§ 1

Przyjmuje się KODEKS ETYCZNY RADNYCH MIASTA MILANÓWKA,

w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

Przewodniczący 
 Rady Miasta Milanówka 
 

Wojciech Wlazło



Z a ł ą c z n i k Nr 1  do Uchwały Nr  304/XXVI/05 
 Rady Miasta Milanówka z dnia 30 sierpnia 2005r. 
 

KODEKS ETYCZNY  
RADNYCH RADY MIASTA MILANÓWKA 

PREAMBUŁA
W trosce o dobro i pomyślność Ojczyzny oraz wspólnoty samorządowej Rada Miasta 
Milanówka, kierując się obowiązującym porządkiem prawnym oraz ogólnie 
przyjętymi zasadami moralnymi ustanawia niniejszy Kodeks Etyczny Radnego. 

 

ZASADY OGÓLNE 
 

Artykuł 1
Kodeks wyznacza standardy postępowania Radnego Miasta Milanówka, w związku  
ze sprawowaną przez niego służbą publiczną.

Artykuł 2
Radny Miasta Milanówka: 
1) traktuje pracę jako służbę publiczną;
2) ma zawsze na względzie dobro całej wspólnoty samorządowej; 
3) powinien być wzorem praworządności i uczciwości;  
4) swoim postępowaniem daje świadectwo o Radzie oraz współtworzy wizerunek 

Rady; 
5) pamięta o służebnym charakterze swojej pracy, wykonuje ją rzetelnie i sumiennie 

z poszanowaniem godności innych i poczuciem godności własnej. 
 

ZASADA LEGALIZMU 
 

Artykuł 3
Radny Miasta Milanówka: 
1) pełni funkcje w ramach prawa i działa zgodnie z nim; 
2) respektuje zasady podziału władzy wynikające z aktów powszechnie 

obowiązującego prawa; 
3) respektuje zakazy i ograniczenia przewidziane w przepisach szczególnych w 

związku z pełnieniem funkcji Radnego. 
 

Artykuł 4
Radny Miasta Milanówka: 
1) zobowiązany jest do znajomości przepisów prawa będącego podstawą pełnienia 

funkcji;  
2) nie podejmuje działań, które mogłyby zachęcić innych do łamania przepisów 

prawa i niniejszego kodeksu; 
3) nie wykorzystuje posiadanych informacji związanych z funkcjonowaniem miasta 

dla korzyści finansowych lub osobistych zarówno w trakcie kadencji, jak i po jej 
zakończeniu.  



ZASADA BEZSTRONNOŚCI I NIEZAWISŁOŚCI 
 

Artykuł 5
Radny Miasta Milanówka: 
1) działa bezstronnie i bezinteresownie; 
2) nie uczestniczy w podejmowaniu decyzji, naradach, opiniowaniu lub głosowaniu 

w sprawach, w których ma bezpośredni lub pośredni interes osobisty; 
3) nie upatruje własnych korzyści działając w interesie osób lub grup osób; 
4) nie dopuszcza do powstania konfliktu interesów między interesem publicznym a 

prywatnym. W sytuacji powstania konfliktu interesów dba, aby został on 
rozstrzygnięty zgodnie z prawem;  

5) nie podejmuje prac, ani zajęć kolidujących z funkcją radnego; 
6) korzysta z uprawnień wyłącznie dla osiągnięcia celów, dla których uprawnienia 

te zostały mu powierzone mocą przepisów prawa; 
7) nie angażuje się w działania, które zagrażają prawidłowemu wypełnianiu funkcji 

lub wpływają negatywnie na obiektywizm podejmowanych decyzji; 
8) nie ulega żadnym naciskom, nie przyjmuje żadnych zobowiązań wynikających z 

pokrewieństwa lub znajomości, nie przyjmuje żadnych korzyści materialnych ani 
osobistych. 

 
ZASADA ODPOWIEDZIALNOŚCI 

 

Artykuł 6
Radny Miasta Milanówka jest odpowiedzialny przed całą wspólnotą samorządową w
zakresie sprawowanej funkcji publicznej, w tym w szczególności: 
1) ponosi odpowiedzialność za własne działania, nie unikając trudnych 

rozstrzygnięć;
2) w sprawach majątkowych i finansowych winien wykazywać należytą staranność i 

gospodarność.

ZASADA PRZEJRZYSTOŚCI 
 

Artykuł 7
Radny Miasta Milanówka: 
1) podejmuje decyzje w sposób jawny i jest gotowy je uzasadnić;
2) udziela obywatelom wyczerpujących informacji o realizacji zadań publicznych na 

rzecz wspólnoty samorządowej, którą reprezentuje,  
w tym celu bierze udział w spotkaniach z mieszkańcami miasta; 

3) w kontaktach z mieszkańcami zachowuje się uprzejmie, jest pomocny  
i życzliwy, dba o dobre stosunki międzyludzkie. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

Artykuł 8
Radny Miasta Milanówka zobowiązany jest do przestrzegania przepisów Kodeksu i 
kierowania się jego zasadami.  
 


