
Uchwała Nr X/59/07 
Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska 

z dnia 23 listopada 2007r. 
 

w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy i Miasta Panią Elżbietę Kujawską 
o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego 

 
 
Na podstawie art. 18 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(Dz. U. 
z 2001 roku Nr 142, poz. 1591z późniejszymi zmianami), art.8 pkt. 31 ustawy z dnia 18 
października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa 
państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 roku Nr 63, poz. 425 
ze zmianami) oraz art.4 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o zmianie ustawy o 
ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 
oraz treści tych dokumentów (Dz. U. Nr 165, poz. 1171) Rada Gminy i Miasta Izbica 
Kujawska uchwala, co następuje: 

§ 1 
 
Powiadamia się Skarbnika Gminy i Miasta Panią Elżbietę Kujawską o obowiązku 
przedłożenia Radzie Gminy i Miasta oświadczenia o pracy lub służbie w organach 
bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w okresie od dnia 22 lipca 1944 roku do dnia 
31 lipca 1990 roku zwanego dalej oświadczeniem lustracyjnym. 

§ 2 
 
Oświadczenie lustracyjne należy złożyć w terminie trzech miesięcy od dnia doręczenia 
niniejszego powiadomienia. 

§ 3 
 
Nie złożenie w terminie oświadczenia lustracyjnego traktuje się jako obligatoryjną przesłankę 
pozbawienia pełnionej funkcji Skarbnika Gminy i Miasta. 

§4 
 
Zobowiązuje się przewodniczącego Rady Gminy i Miasta do doręczenia powiadomienia 
Skarbnikowi Gminy i Miasta Pani Elżbiecie Kujawskiej do dnia 30 listopada 2007 roku oraz 
do przyjęcia oświadczenia lustracyjnego i wykonania innych czynności administracyjnych 
związanych z postępowaniem lustracyjnym. 

§5 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 
 
 
 

Uzasadnienie 

Przewodniczący  
Rady Gminy i Miasta
Zofia Warda 



 
 
Ustawa z dnia 7 września 2007 roku o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o 
dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych 
dokumentów (Dz. U. Nr 165, poz. 1171), która weszła w życie w dniu 14 września 2007 roku, 
nakłada obowiązek na właściwe organy, właściwość organu wynika z art. 8 ustawy, o 
powiadomieniu i przyjęciu oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa 
państwa lub współpracy z nimi w okresie od dnia 22 lipca 1944 roku do dnia 31 lipca 1990 
roku, od osób pełniących funkcje publiczne. Katalog osób, które winny złożyć przedmiotowe 
oświadczenia zawarty jest w art. 4 pkt 32 ustawy z dnia18 października 2006 roku o 
ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 
oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 roku Nr 63, poz. 425 ze zmianami), wskazuje, iż 
obowiązek taki spoczywa między innymi na skarbniku gminy i miasta. 
Niniejsza uchwała jest zgodna z przepisami prawa i nie niesie za sobą skutków prawnych dla 
budżetu gminy i miasta. 


