Zał cznik
do Zarz dzenia Nr 30 / 06
Starosty Pabianickiego
z dnia 29 czerwca 2006 r.
Procedury corocznego przegl du i stałego monitoringu Kodeksu Etyki
1. Coroczny przegl d i monitoring Kodeksu Etyki Pracowników Samorz dowych Starostwa
Powiatowego w Pabianicach nale y do zada Komisji Etyki.
2. Przegl d i monitoring o którym mowa w pkt 1 niniejszego zał cznika realizowany jest za
pomoc dwóch procedur z których jedna odbywa si z udziałem pracowników Starostwa
Powiatowego, a druga z udziałem społeczno ci lokalnej.
3. Procedura corocznego przegl du i monitoringu Kodeksu Etyki z udziałem pracowników
Starostwa Powiatowego polega na:
1) Wypełnieniu anonimowej ankiety stanowi cej wzór Nr 1 do niniejszego zał cznika przez
wszystkich pracowników Starostwa do dnia 31 pa dziernika ka dego roku (z wył czeniem 2006
r.). Ankieta dost pna jest na stronie internetowej Powiatu Pabianickiego :
www.powiat.pabianice.pl
2) Analizie wypełnionych ankiet przez Komisj Etyki do 30 listopada ka dego roku,
3) Zapoznaniu z wynikami analizy ankiet Starosty Pabianickiego, Członków Zarz du Powiatu oraz
przedstawicieli pracowników poprzez dostarczenie drog internetow raportu Komisji Etyki.
4 ) Składaniu wniosków o zmian Kodeksu Etyki lub obowi zuj cych procedur, corocznego
przegl du i stałego monitoringu Kodeksu Etyki.
4. Procedura corocznego przegl du i monitoringu z udziałem społeczno ci lokalnej polega na:
1) Wypełnieniu anonimowej ankiety stanowi cej wzór Nr 2 do niniejszego zał cznika.
a) ankieta dost pna b dzie na stronie internetowej Powiatu Pabianickiego:
www.powiat.pabianice.pl , oraz w punkcie informacyjnym Starostwa Powiatowego w
Pabianicach.
b) ankieta wypełniana b dzie przez mieszka ców powiatu, organizacje społeczne
pozarz dowe, przedstawicieli ko cioła katolickiego, przedsi biorców itp.
c) ankieta mo e by wypełniana pisemnie lub za pomoc internetu,
2) Przesłaniu przez Komisj Etyki corocznie do dnia 30 wrze nia ka dego roku ( z wył czeniem
2006 r.) ankiety do organizacji społecznych pozarz dowych, ko cioła katolickiego,
przedstawicieli przedsi biorstw z pro b o jej wypełnienie do dnia 31 pa dziernika
3) Umieszczeniu przez Komisj na tablicach ogłosze Starostwa Powiatowego i na stronie
internetowej powiatu, pro by o wypełnienie ankiety przez mieszka ców Powiatu
Pabianickiego, do dnia 31 pa dziernika ( z wył czeniem 2006 r.)
4) Poddanie analizie wypełnionych ankiet do dnia 30 listopada ka dego roku.
Analiza ta stanowi b dzie podstaw do sporz dzenia raportu w przedmiocie przegl du
Kodeksu Etyki. Raport dor czony zostanie Staro cie Pabianickiemu, Członkom Zarz du i
przedstawicielom pracowników Starostwa .

