
        UCHWAŁA  Nr XV / 90 /2007
   RADY MIEJSKIEJ  W  KSIĄŻU WLKP.

        z dnia  29 października  2007 roku

w sprawie  powiadomienia  Skarbnika Gminy Książ Wlkp. o obowiązku złożenia 
oświadczenia  lustracyjnego .

Na podstawie  art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (  Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami)  art. 4  pkt 32 ,  art.7 ust. 1 , 
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 r. Nr 63  poz. 425 ze zmianami) oraz art.4 ust.1 i 2 ustawy z 
dnia 7 września 2007 r. 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 Miejska w Książu Wlkp. uchwala co następuje:

  § 1.1 .Powiadamia  się  Skarbnika  Gminy Książ Wlkp.Panią Barbarę Matuszczak o 
obowiązku złożenia Radzie Miejskiej w Książu Wlkp.  oświadczenia dotyczącego  pracy lub 
służby  w organach bezpieczeństwa   państwa lub współpracy  z tymi organami  w okresie od 
dnia 22 lipca 1944 roku do dnia 31 lipca 1990 roku zwanego oświadczeniem lustracyjnym, w 
terminie trzech  miesięcy  od dnia doręczenia niniejszej uchwały.
        2.  Niezłożenie  w terminie  oświadczenia  lustracyjnego,  o  którym mowa w ust.  1 
powoduje pozbawienia funkcji publicznej z mocy prawa z dniem , w którym upłynął termin 
do złożenia  tego oświadczenia .

   § 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu  Rady Miejskiej w Książu 
Wielkopolskim.

               § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

                                                                                            Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                         w Książu Wlkp

              /-/  Paweł Walkowiak

                                                                         



Uzasadnienie

do Uchwały Nr XV/90/2007   Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia   29 października  2007 
roku  

    Ustawa 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 r. Nr 63, poz. 425), zmieniona ustawą z dnia 7 września 2007 roku  nałożyła na osoby 
pełniące funkcje publiczne  , w tym na Skarbnika Gminy  , obowiązek złożenia  oświadczenia 
dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi 
organami  w okresie od 22 lipca 1944 roku do dnia 31 lipca 1990 roku  zwanego 
„ oświadczeniem  lustracyjnym ”.
      Organem właściwym  do zawiadomienia  Skarbnika  Gminy  o  obowiązku złożenia 
oświadczenia   lustracyjnego  jest  właściwy   organ  powołujący.  W  przypadku  Skarbnika 
Gminy Książ Wlkp. organem tym jest Rada Miejska w Książu Wlkp.
     W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione .
 

                                                                                                  Burmistrz
                                                                                       Książa Wielkopolskiego
                                                                                      /-/ Teofil  Marciniak
                                                                                     


