Uchwała nr 02/I/2014
Gorzowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
z dnia 07 kwietnia 2014r.
w sprawie przyjęcia Kodeksu etycznego członków Gorzowskiej Rady Działalności
Pożytku Publicznego
Na podstawie § 8 ust. 9 uchwały Nr LIV/606/2013 Rady Miasta
Gorzowa Wlkp. z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie uchwalenia trybu powoływania członków
oraz organizacji i trybu działania Gorzowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (Dz.
Urz. Woj. Lubuskiego z 2013r., poz. 1953), Gorzowska Rada Działalności Pożytku
Publicznego, uchwala, co następuje:

Preambuła
Poniższy kodeks etyczny przyjmujemy za wzór dla wszystkich członków Gorzowskiej Rady
Działalności Pożytku Publicznego (GRDPP), którzy w swojej służbie publicznej winni
kierować się obowiązującym porządkiem prawnym, ogólnie przyjętymi zasadami moralnymi
oraz troską o dobro i pomyślność współpracy międzysektorowej.
Celem kodeksu jest określenie wartości i standardów postępowania, których powinni
przestrzegać członkowie GRDPP wypełniając swoje obowiązki. Zasady określone
w niniejszym kodeksie winny być stosowane przez każdego członka Rady.
§ 1. ZASADY OGÓLNE:
1. Kodeks wyznacza zasady postępowania członków GRDPP w związku z wykonywaniem
przez nich zadań publicznych, tj. pełnieniem służby publicznej.
2. Członkowie GRDPP zobowiązani są dbać o wykonywanie zadań publicznych,
z uwzględnieniem interesu wspólnoty samorządowej oraz interesu mieszkańców.
W szczególności powinni działać zgodnie z zasadami:
1) praworządności;
2) bezstronności i bezinteresowności;
3) uczciwości i rzetelności;
4) odpowiedzialności;
5) jawności;
6) godnego zachowania przy wykonywaniu funkcji członka GRDPP.
§ 2. ZASADA PRAWORZĄDNOŚCI:
1. Służba publiczna opiera się na zaufaniu publicznym i wymaga od członków GRDPP
poszanowania istniejącego porządku prawnego oraz stawiania interesu publicznego
ponad interes osobisty lub reprezentowanej przez siebie organizacji.
2. Członek GRDPP pełni funkcję w ramach prawa i działa zgodnie z prawem.
3. Członek GRDPP działa tak, aby być wzorem praworządności i prowadzi do pogłębienia
zaufania mieszkańców, organizacji i samorządu do Rady.
§ 3. ZASADA BEZSTRONNOŚCI I BEZINTERESOWNOŚCI:
Członek GRDPP:
1) działa bezstronnie i bezinteresownie;

2) nie uczestniczy w podejmowaniu decyzji, opiniowaniu lub głosowaniu w sprawach,
w których ma bezpośredni lub pośredni interes osobisty lub reprezentowanej
przez siebie organizacji;
3) kieruje
się
wspólnym
interesem,
nie
czerpie
korzyści
materialnych
ani osobistych w czasie kadencji ani po jej zakończeniu z tytułu sprawowanej funkcji,
nie działa w prywatnym interesie osób lub grupy osób;
4) nie ujawnia informacji poufnych ani nie wykorzystuje ich dla korzyści finansowych
lub osobistych, zarówno w trakcie kadencji, jak i po jej zakończeniu;
5) korzysta z uprawnień wyłącznie dla osiągnięcia celów, dla których uprawnienia te
zostały mu powierzone mocą przepisów prawa.
§ 4. ZASADA UCZCIWOŚCI I RZETELNOŚCI:
Członek GRDPP:
1) pamięta o służebnym charakterze swojej pracy, wykonuje ją rzetelnie i sumiennie
z poszanowaniem godności innych;
2) na czas prowadzonego postępowania wyjaśniającego w sprawach karnych,
finansowych, podatkowych, gospodarczych winien wyłączyć się z pracy Rady
do czasu wyjaśnienia przez organ, który prowadzi sprawę lub strony,
której sprawa dotyczy.
§ 5. ZASADA ODPOWIEDZIALNOŚCI:
Członek GRDPP jest moralnie odpowiedzialny przed całą wspólnotą samorządową
w zakresie sprawowanej funkcji publicznej, w tym za podejmowane działania i decyzje.
§ 6. ZASADA JAWNOŚCI:
1. Członek GRDPP udziela mieszkańcom wyczerpujących informacji o realizacji zadań
publicznych na rzecz wspólnoty, którą reprezentuje.
2. Działalność GRDPP jest jawna. Każda zainteresowana osoba może mieć wgląd
w zatwierdzone dokumenty i przyjęte stanowiska Rady.
§ 7. ZASADA GODNEGO ZACHOWANIA
PRZY WYKONYWANIU FUNKCJI CZŁONKÓW GRDPP
Członek GRDPP:
1) w kontaktach z mieszkańcami zachowuje się uprzejmie, jest pomocny
i życzliwy, cechuje się wysoką kulturą osobistą, dba o dobre stosunki międzyludzkie;
2) traktuje pracę jako służbę publiczną, ma zawsze na względzie dobro całej wspólnoty
samorządowej i Miasta Gorzowa Wlkp.;
3) swoim postępowaniem daje świadectwo o Radzie oraz współtworzy jej wizerunek.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Członkowie GRDPP dbać będą o zgodność deklarowanych zasad podejmowanymi
decyzjami i działaniami.
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