
UCHWAŁA NR 39/V/07
RADY POWIATU W SIERPCU

z dnia 12 kwietnia 2007r.

w sprawie  upoważnienia  Przewodniczącego  Rady Powiatu  w Sierpcu do
wykonania w imieniu Rady Powiatu obowiązków określonych w ustawie z
dnia  18  października  2006r.  o  ujawnieniu  informacji  o  dokumentach
organów  bezpieczeństwa  państwa  z  lat  1944-1990  oraz  treści  tych
dokumentów. 

Na  podstawie  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. Nr 218,  poz.  1592 z  późn.
zm.), zwanej dalej „ustawą lustracyjną” – Rada Powiatu w Sierpcu uchwala, co
następuje:

§ 1.

Upoważnia  się  Przewodniczącego  Rady  Powiatu  w  Sierpcu  do  wykonania
w imieniu  Rady Powiatu  w Sierpcu  obowiązków wynikających  z  przepisów
ustawy  lustracyjnej  w  stosunku  do  Sekretarza  i  Skarbnika  Powiatu
Sierpeckiego, a w szczególności do: 

1) powiadomienia Sekretarza i Skarbnika o obowiązku i terminie złożenia
oświadczenia  lustracyjnego  oraz  o  skutkach  niedopełnienia  tego
obowiązku;

2) przyjęcia  oświadczeń  lustracyjnych  od  Sekretarza  i  skarbnika
i  niezwłocznego  przekazania  ich  do  Biura  Lustracyjnego  Instytutu
Pamięci Narodowej. 

§ 2.

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Powiatu w Sierpcu do niezwłocznego
informowania Rady Powiatu o podjętych działaniach, a zwłaszcza o niezłożeniu
oświadczeń przez osoby wymienione w § 1 w ustawowo określonym terminie.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uzasadnienie

Do  projektu  uchwały  w  sprawie  upoważnienia  Przewodniczącego  Rady
Powiatu w Sierpcu do wykonania  w imieniu Rady Powiatu obowiązków
określonych  w  ustawie  z  dnia  18  października  2006r.  o  ujawnieniu
informacji  o  dokumentach  organów bezpieczeństwa  państwa  z  lat  1944-
1990 oraz treści tych dokumentów. 

Ustawa  z  dnia  18  października  2006r.  o  ujawnianiu  informacji
o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat  1944-1990 oraz treści
tych dokumentów ( Dz. U. Nr 218, poz. 1592 z późn. zm.) zobowiązuje osoby
urodzone  przed  1  sierpnia  1972r.  i  pełniące  określone  w  ustawie  funkcje
publiczne, do złożenia oświadczeń lustracyjnych.

Osobami  publicznymi  wymienionymi  w  art.  4  p.32  ustawy  są  m.in.
Sekretarz i Skarbnik Powiatu. 
Z  art.  8  p.  31  ustawy  wynika,  że  organem  właściwym,  zobowiązanym  do
powiadomienia  w/w osób  o  obowiązku  złożenia  oświadczeń  lustracyjnych,  i
konsekwencjach  nieterminowego  złożenia  oraz  do  przyjęcia  oświadczeń  i
przekazania ich Instytutowi Pamięci Narodowej jest  organ stanowiący,  czyli
Rada Powiatu.
Termin powiadomienia osób o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego
(jeden miesiąc od wejścia w życie ustawy) upływa z dniem 14 kwietnia 2007r.,
natomiast  osoby  te  również  w  terminie  jednego  miesiąca  od  otrzymania
powiadomienia składają Organowi stosowne, przedmiotowe oświadczenia.   
Mając na uwadze konieczność i sprawność wykonania przez Organ ciążących
na  nim  obowiązków  z  zachowaniem  określonych  w  ustawie  terminów
proponuje  się  upoważnić  Przewodniczącego  rady  Powiatu  do  wykonania
uprawnień Rady wynikających z ustawy lustracyjnej i jednocześnie zobowiązać
do poinformowania Rady Powiatu o wykonaniu zleconego obowiązku.  
  


