
  

                                   UCHWAŁA  Nr XII/    /07                         Projekt 

RADY MIEJSKIEJ W  BIAŁEJ 

z dnia 6 grudnia  2007r 

 

 

w sprawie powiadomienia Sekretarza Gminy Biała o obowiązku przedłożenia  

oświadczenia  lustracyjnego 

 

 

        Na  podstawie art. 4 ust.2 ustawy z dnia 7 września 2007r. o zmianie ustawy o ujawnieniu 

informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych 

dokumentów ( Dz.U. Nr 165, poz.1171) w związku z art.8 pkt 31 ustawy z dnia                       

18 października 2006r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa 

państwa z lat 1944 –1990 oraz treści tych dokumentów ( Dz.U. z 2007 r. Nr 63, poz.425, Nr 83, 

poz.561, Nr 85 poz.571, Nr 115, poz.789 i Nr 165, poz.1171)  Rada Miejska w Białej uchwala 

co następuje:      

 

§ 1 

 

1. Powiadamia się Sekretarza Gminy Biała Panią Grażynę  Biały o obowiązku przedłożenia  

Radzie Miejskiej w Białej oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach  

bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944r 

do dnia 31 lipca 1990r. 

2. Oświadczenie lustracyjne, o którym mowa w ust. 1 należy złożyć w terminie trzech 

miesięcy  od  dnia doręczenia niniejszej uchwały. 

3. Oświadczenie lustracyjne należy złożyć na druku, który stanowi załącznik nr 1a do ustawy 

z dnia 18 października 2006r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów 

bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów ( Dz.U. z 2007 r. 

Nr 63, poz.425, Nr 83, poz.561, Nr 85 poz.571, Nr 115, poz.789 i Nr 165, poz.1171). 

 

 

§ 2 

 

 

Niezłożenie oświadczenia lustracyjnego w terminie, o którym mowa w § 1 spowoduje z mocy 

prawa pozbawienie pełnionej funkcji publicznej z dniem, w którym upłynął termin do złożenia 

oświadczenia. 

 

 

§ 3 

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Białej 

 

 

§ 4 

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 



       

 

Uzasadnienie: 

 

Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego , który stwierdził nieważność niektórych przepisów 

tzw. ustawy lustracyjnej od dnia 14 września 2007r. obowiązuje zmiana do ustawy  z dnia 18 

października 2006r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa 

z lat 1944 – 1990 oraz o treści tych dokumentów  ( Dz.U. z 2007 r. Nr 63, poz.425, Nr 83, 

poz.561, Nr 85 poz.571, Nr 115, poz.789 i Nr 165, poz.1171). Zmiana do ustawy wprowadza 

nowy wzór oświadczenia lustracyjnego . Sekretarz Gminy – pełniąc funkcję publiczną 

zobowiązany jest do złożenia oświadczenia lustracyjnego na zmienionym wzorze.  

Zgodnie z art. 4 ust.2 ustawy z dnia 7 września 2007r. o zmianie ustawy o ujawnieniu 

informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych 

dokumentów ( Dz.U. Nr 165, poz.1171)właściwy organ tj. Rada Miejska w terminie trzech 

miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy powiadamia osobę pełniącą funkcję publiczną o 

obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego temu organowi oraz informacje o skutku 

niedopełnienia tego obowiązku .  

Mając powyższe na uwadze przedkłada się Radzie niniejszy projekt uchwały. 

 

 

Opracowała: 

Grażyna Biały- Sekretarz Gminy 

14.11.2007r. 

 

 

 

 


