Uchwała Nr V/28/2007
Rady Miejskie Kowalewo Pomorskie
z dnia 18 kwietnia 2007 roku
w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy Kowalewo Pomorskie o obowiązku złożenia Radzie
Miejskiej Kowalewo Pomorskie oświadczenia lustracyjnego oraz
o skutkach
niedopełnienia tego obowiązku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23 , poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr
153,poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162,poz.1568,
z 2004r. Nr
102,poz.1055, Nr 116,poz.1203, z 2005r. Nr 172,poz.1441, Nr 175, poz.1457, oraz z 2006r. Nr 17,
poz.128, Nr 181,poz.1337) oraz art. 56 ust. 1 i 2 i art. 57 ust. 1 w związku z art. 4 pkt 32 i art. 8 pkt 31
ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów
bezpieczeństwa państwa z lat 19441990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2006 r. Nr 218, poz.
1592 oraz z 2007r. Nr 125, poz.162),
uchwala się, co następuje:
§ 1.
Powiadomić Skarbnika Gminy Kowalewo Pomorskie  Panią Barbarę Stosio o obowiązku złożenia
Radzie Miejskiej Kowalewo Pomorskie oświadczenia, dotyczącego pracy lub służby w organach
bezpieczeństwa lub współpracy z tymi organami w okresie od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r.,
zwanego dalej „oświadczeniem lustracyjnym” w terminie jednego miesiąca od dnia doręczenia
niniejszego powiadomienia.
§ 2.
Skutkiem niedopełnienia obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego przez osobę zobowiązaną
do jego złożenia jest pozbawienie z mocy prawa tej osoby pełnionej przez nią funkcji publicznej z
dniem, w którym upłynął termin do złożenia oświadczenia.
§3
Wzór oświadczenia lustracyjnego stanowi załącznik nr 1 do ustawy z dnia 18 października 2006 r. o
ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 19441990 oraz treści
tych dokumentów (Dz. U. z 2006 r. Nr 218, poz. 1592 z późn. zm.)
§4
Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej do:
1) doręczenia uchwały Skarbnikowi Gminy Kowalewo Pomorskie;
2) przekazania złożonego oświadczenia lustracyjnego do oddziałowego biura lustracyjnego
Instytutu Pamięci Narodowej celem rozpatrzenia.
§5
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej Kowalewo Pomorskie.
§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
//Zygmunt Szczepański

Uzasadnienie

Stosownie do znowelizowanej z dniem 28 lutego 2007 r. ustawy z dnia 18 października 2006 r.
o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 19441990 oraz treści
tych dokumentów wprowadzony został obowiązek składania oświadczeń osób pełniących funkcje
publiczne właściwym organom.
Zobowiązanymi do złożenia oświadczeń dotyczących pracy lub służby w organach
bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia
31 lipca 1990 r. tzw. oświadczeń lustracyjnych są osoby urodzone przed 1 sierpnia 1972 r., które w
dniu wejścia w życie ustawy pełnią funkcję publiczną. Oświadczenia lustracyjne należy złożyć w
terminie jednego miesiąca od dnia doręczenia powiadomienia. Właściwy organ zobowiązany jest w
terminie jednego miesiąca od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 15 marca 2007 r. powiadomić osobę
zobowiązaną do złożenia tego oświadczenia, o obowiązku przedłożenia temu organowi oświadczenia
oraz poinformowania o skutku niedopełnienia tego obowiązku, jakim jest pozbawienie pełnionej
funkcji publicznej. W przypadku skarbnika gminy organem właściwym do przedłożenia oświadczenia
lustracyjnego jest rada gminy.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

//Zygmunt Szczepański

