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Zarządzenie Nr l0D011
Starosty Lipnowskiego

z dnia 14 lutego 2011 roku

Na podstawie ań. 34 ust.1 i aIt. 35 ust.2 ustawy o samolządzie
powiatowym z dnia 05.06.1998 roku /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.l592, ze
zmianarnt w 2002 r. Nr 23, po2.220, Nr 62, po2.558, Nr 1 13, po2.984, Nr 200,
poz. 1688, Nr 214, po2.1806, Nr 153, poz.l271, z 2003 r. Nr 162 poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 z 2007 roku Nr l73,poz. 1218, z 2008 roku Nr 180,
poz. 1 I 1 1, Nr 223, po2.1458, z 2009 roku Nr 92, poz. 7 53, Nr 157, poz. 1241 z
2010 roku Nr 28, poz. 142 i l46' Nr 40' poz.230, Nr 106,poz.675lw związkll z
rcaltzacją projektu PoKL.05'02.01-00-l66/09,,Nowoczesne Urzędy _
Kompetentne Kadry w Powiecie Lipnowskim" realizowanym w ramach
PliołĄetu V' Dobre ruądzeaie Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału
administracji samorządowej Poddziałanie 5.2.1 Modemizacja zarządzania w
administracji samorządowej Programu operacyjnego Kapitał Ludzki.

zarządzam, co następuje:

s1
Wprowadza się 

''Kodeks 
Etyczny Starostwa Powiatowego w Lipnie''

wraz z,,Procedurami regulującymi postępowanie w przypadku
stwierdzenia naruszenia zasad eĘcznych zawarĘch w Kodeksie EĘcznym
starostwa Powiatowego w Lipnie'' w brzmieniu stanowiącym załącznik do
niniejszego Zarządzenia.

s2
Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu .

$3
Zarządzenie wchodzi w życie z dnlem 25'03.20l l roku.

Projekt Współfinansowany przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu społecznego
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Ztządzenie Nr 5/2011
Wójta Gminy Lipno

z dnił 2| lutego 2011 roku

Na podstawie art. 33 ust. 1,3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o

samorządzie gminnym lDz.U. z ?001. roku Nr l42, poz.1591; z 2002 t.Nr 23'
poz.22O, Nr 62, poz. 558, Nr 113, po2.984, Nr 153, poz. l27l,Nr 214'
poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102'

poz. 1055 i Nr l16, poz' 1Ż03; z2005 r. Nr l72, poz. 1441;z2006r'Nr 17,

poz.l28iNr I8I,poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz.327,Nr 138, poz.974,Nr I73 
'

poz. l2l8; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458' z 2009 r.Nr 52,

poz. 420, Nr I57, poz. l24l; z 20l0 r. Nr 28, poz. l42 i 146, Nr l06, poz. ó75 i
w zwiąku z rea|izacją projektu PoI(I.05.02.0l -00-166/09 ,,Nowoczesne
IJrzędy _ Kompetentne Kadry w Powiecie Lipnowskim'' realizowanym w
ramach PlioĘ4etu V. Dobre rządzenie Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału
administracji samorządowej Poddziałanie 5.2.1 Modemizacja zatządzania w
administracji samorządowej Programu operacyjnego Kapitał Ludzki.

zarządzam' co następuje:

$1

Wprowadza się ,,Kodeks Etyczny Urzędu Gminy Lipno'' wraz
z,,Procedurami regulującymi postępowanie w prrypadku stwierdzenia
naruszenia zasad eĘcznych zawartych w Kodeksie Etycznym Urzędu
Gminy Lipno'' w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego
Zarządzenia.

$2
Wykonanie Zarządzenia powierua się Sekretarzowi Gminy.

s3
Zauądzenie wchodzi w życie z dntem 21 lutego 201 1 roku.

^^r,/lr
Proiekt współfinansowany pzez iJnię Europejskąw ramach Europejskiego Funduszu społecznego



KAPITAt. TUDZKI
NARoDoWA sTiAr.c A sPfuNoścI

u,,,^EruoeE,,,,a|/..t
f no*trE I " ,I

FJNDUSI''OLEAN" I 
..". 

I

Zarządzenie Nr 0050.5.2011
Wójta Gminy Tłuchowo

z dnia 14 lutego 2011 roku

Na podstawie ań. 33 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U' z 2001 Nr l42 poz. 159l z późn. zm.)' w związku
z realizacją proJektu POKL'05 '02.01-00-16ó/09 ,,Nowoczesne Urzędy _
Kompetentne Kadry w Powiecie Lipnowskim" realizowanym w ramach
Prior5.tetu v. Dobre rządzenie Działanie 5 '2 Wzmocnienie potencjału
administracji samorządowej Poddziałanie 5.2. 1 Modernizacj a zarządzarlia
'\ adminishacji samorządowej Programu operacyjnego Kapitał Ludzki.

zarządzam, co następuje:

s1
Wprowadza się 

''Kodeks 
Etyczny Urzędu Gminy w Tluchowie'' wraz z

,,Procedurami regulującymi postępowanie w przypadku stwierdzenia
naruszenia zasad etycznych zawartych w Kodeksie Etycznyn Urzędu
Gminy w Tłuchowie'' w brzmieniu stano\ iącym załącznik do niniejszego
Ztządzenia.

$2
Wykonane Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

s3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25.03.20l 1 roku.

WOr T
k**tł,łe!.Łśtw,,.r,
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ZARZĄDZENIE Nr 5 /2011
WOJTA GMINY CHROSTKOWO

z dnia 14 lutego 2011 r.

Na podstawie ań' 31 i33 tlst.3 i5 Llstawyzdnia8marca 1990 r' o samorządzie
gl'*y. (Dz.U. z Ż0 r. Nr 142, poz' 1591; z 2002 r. Nr 23. poz. 220, Nr 62, poz. i58,
Nr 113, poz. 984, Nr 153" poz. 1271,Nr214, poz. 1806;22003..N.80,por.717,Nr162,
poz. 1568;z 2004 r. Nl I0Ż,poz.1055' Nr l16, poz. 1203; z 2005 Nr I12,poz.I44I,NI l15'
pou.974iNr 173,poz.1218; z2008 r. Nr 180,poz. tllt iNr223,poz. 1458 o€zz}O)g r.
Nr52,poz'420,NI I57,poz.1241orazŻ2o1or'NI28,poz. 142i 1ł6iNI40. poz.230 oraz
Nr 106, poz' 675) zwięku z realizacją projektu POKL'05.o2.0l -oo- 166/09 

',NowoczesneUrzędy _ Kompetentne Kadry lv Powiecie LipDowskin'' lealizowanvn w ramach Priorł'tetllV. Dobre rzadzenie D/ialanie 5'2 Wzlnocnienie potencjalu admini.tracii s.rmorządorłej
Poddziałanie 5.2'1 Modernizacja zażądzania w administracji samo.ząóowej Programu
opęracyjnęgo Kapitał LudŻki. zarządza się' co następuje:

$ l. Wprowadza się ,,Kodeks Etyczny UrŻędu Gminy rv Chrostkolvie'' wraz z
,,Procedurami .egulującymi postępo.lvanie lv przypadku stwierdzenia naruŚzenia zasad
etycznych zaryartych w Kodeksic Etycznym Urzętlu Gminy w Chrostkorvie'' w brzmieniu
stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia'

s 2. wykonanie Zarządzelria powierza się Sekletarzowi Gminy .

$ J. lar,.ąd7enię $chodzi rt Ż5cie z dniem 25'0].2ol l roku'

.tV' {l 'ł ';1:

łł! '|,'. ;'l l.l! ttz ł lt,itłsk łi
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Zzrządzenie Nr 7/2011
Burmistrza Miasta i Gminy w Skępem

z dnia l5lutego 20ll roku

Na podstawie art. 3l i art. 33 ust.5 ustawy o samorządzie gminnym z dnia
08 marca 1990 roku lDz. I-). z 2001 r. Nr 142, poz.I591, ze zmianami) w
zwtazku z reaIizacja projektu PoKL.05.02.0l -00- 16ó109 ,'Nowoczesne Urzędy

- Kompetentne Kadry w Powiecie Lipnowskim" realizowanym w ramach
Priorytetu V. Dobre rządzenie Działanie 5'2 Wzmocnienie potencjału
administracji samorządowej Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania
w administracji samorządowej Programu operacyjnego Kapitał Ludzki'

zarządzam, co następuj e:

$1

Wprowadza się 
'Kodeks 

EĘczny Urzędu Miasta i Gminy w Skępem''
wlaz z ,,Procedurami regulującymi postępowanie w prrypadku
stwierdzenia naruszenia zasad etycznych zawartych w Kodeksie Etycznym
Urzędu Miasta i Gminy w Skępem'' w brzmięniu stanowiącym załączniki nr l
i nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

$2
Wykonanie Zarządzenia powierza się Seketarzowi Miasta i Gminy.

s3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25.03.20l 1 roku.

Proiekl współfinansowany pżez Unię Eutopejską w ramach Europejskiego Funduszu spolecznego
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KODEKS ETYCZNY
STAROST'YA POWIATOWEGO W LIPNIE,

aRzĘDU GMINy W LIPNIE'
awĘDU GMINY Iy TŁaCEoWIE'

URZĘDU GMINY ly CHRoSTKOWIE
ORAZ

aRzĘDU MIASTA I GMINY W SKĘPEM

PREAMBUŁA

Mając na względzie dobro publiczne olaz znaczenie budowania i utnłalania poz''trłnych
relacji naszego Ulzędn ze społecznością której służymy' pragniemy okeślić zasady pracy
urzędnika. Wafiości i notmy zebrane w Kodeksię Etycunym są wyznacznikiem standardów
naszych działan i dbałości o intęręs Państwa, wspólnoty samorządowej oraz indywidualnych
obywateli.

l' ZASADY OGÓLNE

. PracoBnik Urzędu słuzy Państwu olaz lokalnej wspólnocie, a wykonując
swe obowiązki pełni misję publiczną.

o Pracownik Urzędu działa z mocy i zgodnie z literą prawa'
o Pracownik Urzędu kieruje się w swej pracy zasadan;.|'.

_ otwaltości,
_ odpowiedzialności'
' rzetelności,

- obiektywizmu,
_ bęzintęIęsolł1ości,

- uczciwości.
. zasady okeślone w niniejszym Kodęksię dotyczą wszystkich pmcowników

posiadających status praco nika samoźądowego, o których mowa w Rozdziale
1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz' U. z 2008 r.
Nr 223, poz. 1458).

Projekt Współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Eufopejskiego Funduszu Społ€cznego
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2. ZASADY POSTEPOWANTA

s1. Zasada otwartości

. Placownicy w godny sposób leprezentują Urząd w kontaktach z obywatęlami.

. Placownicy Ur'zędu z życzliwością i szacunkiem odnoszą się do współpracowników
i intelesantów' Są pomocni i w1czerpująco odpowiadają na kierowane do nich
pytania.

. Pracowników Uzędu we wszelkicl't podejmowanych dęcyzjach i czynnościach winrra
cechować otwańość i przejrzystość.

o Pracow'licy Urzędu muszą pEedstawiać przyczyny swych decyzji i oglanicuać dostęp
do informacji jedynie wtedy, gdy wymaga tego dobro ogółu bądź konieczność
ochrony informacji poufnych.

. Placownicy Urzędu umożliwiają obywatęlom dostęp do publicznych dokumęntów
zgodnie z zasadami okleślonymi w ustawach. odmowa udostępnienia informacji
publicznei wymaga pisemnego uzasadnienia.

s2. zasada odpowiedzialności

. Pracownicy Urzędu sprawują funkcje świadomi swej odpowiedzialności wobec opinii
publicznej. Gotowi są poddawać się wszeikiej kontroli odpowiedniej dla pęłnionęgo
urzędu.

. Pracownicy Urzędu wykorzystują swe uprawnienia wyłącznie dla 'tealizacji zadań
wynikaj ących z pełnionych funkcji.

o Pracownioy UŹędu z nalężytą stalannością gospodarują powierzonymi środkami
publicznymi.

o Pracownicy Urzędu winni reagować i ujawniać właściwym inst}tucjom wszelkie
próby nadużywania władzy' korupcji bądŹ defraudacji środków publicznych.

. Pracownicy są lojalni wobec Urzędu oraz gotowi do wykonywania służbowych
poleceń w zakresie obowiązującego prawa'

$3. Zasada rzetelności

. Pracownicy Urzędu wykonują swe obowiązki rzetelnie i sumiennie'
o Pracownicy Urzędu są zatludniaDi, oceniani i wynagradzani w oparciu o przesłaŃi

melytoryczne, to jest kwalifiLacje i umiejętności zawodowe.
o Pracownicy Ur'zędu udzielają porad i opinii zgodnie z najlepszą wolą i wiedzą.
o Pracolvnicy dbają o rozwój wiedzy i kompetencji zawodowych, a Urząd stwarza

im po temu moŻliwości.
r Pracownicy winjli reagować w przypadku wątpliwości dotyczących celowości

Iub legalności decyzji podejmowanych w Urzędzie' wątpliwości winni zgłaszaó
bezpośIedniemu prŻełożonemu' a w przypadku braku reakcji _ odpowiednim
organom.

Projekt wspć'finansowany pŹez Unię Europejskąw ramach Europejsk]ego Funduszu społecznego
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lub grupy.
Pracownicy Urzędu podczas pelnienia obowiązków zacholvują neutlalność
i światopog]ądową'
Pracownicy Urzędu nie ulegają naciskon i nie angazują
mieć wpływ na obiektywizm podejmowanych decyzji
pubiicznym.

ur,,r^ ru"o",l,*ł |-]iĘ-l
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S4. Zasada obiektywizmu

Pracownicy Urzędu w prowadzonych sprawach kierują się zasadą praworządności.
Pracownicy Ulzędu nię ulegają wpływom osób trzecich, nię przyjmują żadnych
zobowiązań wynikających z pokrcwięńslwa lub znajomości.
Pracownicy Urzędu nie ujawniają swych preferencji i nie pozwalają, by mogły
one prowadzić do decyzji arbitralnych, faworyzujących bądź dyskyminujących osoby

polityczną

się w działania, które mogą
i ich zgodność z intętesem

$5. zasada bezinteresorvności

. Pracownicy Urzędu wykot'lują swe obowiązki bezstronnie i bezinteresownie.

. Pracownicy Urzędu lv pełnieniu obowiązków kierują się wyłącznie dobrem wspólnoty
samorządowej. Wykluczone jęst wykoŻystywanie sprawowanego urzędu
do pozyskiwania koŻyści osobistych bądŹ materialnych dla siebie, swych rodzin
czy przyjaciół.
Pracownicy Urzędu nie ujawniają informacii poufnych w zamian
materialne lub osobiste.
Pracownicy Uzędu nie wykorzystują informacji poufnych dla korzyści
lub osobistych.
Pracownicy Urzędu nie podejmują żadnych działań w prywatn}ryn interesie osób
lub grup.

$6. Zasada uczciwości

Pracownicy Urzędu obowiązali są do oddzielania sfery intęręsu plywatnego
od pełnionej funkcji pub1icznej.
Pracownicy Urzędu obowiązani są do ujawniania wszelkich powiązań interesów
prywatnych z pełnioną funkcją publiczną'
Praco\ł'r]icy Urzędu, działając w interęsię dobra publicznego, powinli unikać
wszelkich sytuacji noszących znamiona konfliktu intelesów. w szczególności:_ nie uczestniczą w podejmowaniu decyzji, naradach' opiniowaniu

lub głosowaniu w sprawach' w których mają bezpośredni lub pośredni interes
prywatny;

_ nie wykorzystują i nie pozwalają na wykolzystywanie powierzonych
im zasobów, kadr i mienia publicznego w cęlach prywatnych.

Pracownicy Urzędu w sytuacji powstania konfliktu interęsów dbają, aby został
on rozstrzygnięty na korzyść interesu publicznęgo.

o Pracowtlicy Urzędu nie angażują się w żadne dŻiałania mogącę kolidowaó
z pełnionymi obowiązkami.

za kotzyści

materiąlnych

Projekt współlnansowany pEez Unię Europe]ską W ramach Europejskiego Funduszu SpołecŻnego
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3. PosTANowIENIA KoŃCowE

. Ujzędy dołoŹą wszelkich stalań, by umożliwió pracownikom zapoznanie się z treścią
Kodeksu.

o Pracownicy obowiązani są do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się z treścią
Kodeksu.

. Pracowlicy obowiązani są do przęsbzegania postanowień Kodęksu.

. Za naruszęnie postanowień Kodeksu pracownik ponosi odpowiedzia]nośó mom.lną.

. Postanowienia Kodeksu w formie załącznika do zarządzeni,a wchodzą w życie z dniem
podpisania.

Projeki wspólfinansowany pŻeŻ Unię Eurcpejskąw ramach Europejskiego FundusŻu SpołecŻnego
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Procedury regulujące postępowanie w przypadku stwierdzenia naruszenia
zlsad eĘcznych zawarĘlch w Kodeksie EĘcznym Starostwa Powiatowego
w Lipłie' Urzędu Gminy w Lipnie, Urzędu Gminy w Tluchowie, Urzęd-u

Gminy w Chrostkowie oraz Urzędu Miasta i Gminy w Skępem
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organem rozpatującym przypadki narrrszania Żasad Kodeksu Etycznego jest Komisja
Etyki.

. Komisję Etyki powołuje Kierownik Urzędu.

. skład Komisji Etyki oraz Przewodniczącego wyznacŻa Kierownik UŹędu.
o Do zadań Komisji Etyki należą:

a' monitolowanię funkcjonowania Kodeksu Etycznego.
b. wnioskowanie propozycji zmian w zapisach Kodęksu Etycznego'
c. prowadzenie postępowania wyjaśniającego w prz1padku uzyskania informacji
o naluszeniu zasad ętycznych przez pracownika Urzędu.

. Komisja Etyki zbiera się w uzasadnionych przypadkach a co najmniej raz w roku'
o Posiedzenia Komisji Etyki są plotokołowane.
. Komisja Etyki Iozstrzyga sprawy zwykłą większością głosów.
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e Za źródło infotmacji o naruszeniu Żasad etycznych uznaje się:
a. pisemne skargi zgłaszane plzez pracowllików Ulzędu, intelęsantów bądź inst}tucje.
b' informacje wynikające z plzeprowadzanych kontoli/aud}'tó\ł'
c. ańykuły plasowę bądŹ innę doniesienia medialnę.
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Postępowanie pned Komisją Etyki

Komisja Etyki wszczyna postępowanie wyjaśniające po uzyskaniu informacji
o naruszeniu Żasad etycznych przez pracownika Urzędu.

Komisja Etyki jest obowiązana umożliwić pBcownikowi złożęnię wyjaśnień.
Komisja Etyki otzeka' czy i w jakim stopniu placownik naruszył Żasady ujętę

w Kodeksie Etycznym.
Komisja Etyki wydaje pisemną opinię o oddaleniu skargi bądz uznaniu skargi

za Żasaóną.
W przypadku uznaniu skargi za zasadną Komisja Etyki pźekazuje niezwłocznie swoją

opinię Kierownikowi Urzędu
Kierownik Urzędu prowadzi dalsze postępowanie na podstawię właściwych przepisów'
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