
UCHWAŁA NR XIV/113/07
RADY GMINY MASŁÓW
z dnia 29 listopada 2007 r.

w sprawie powiadomienia Sekretarza  Gminy o obowiązku złożenia oświadczenia 
lustracyjnego.

           Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.3 i pkt.15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym /Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm./ i art. 4 pkt 32, art. 8 pkt 31  ustawy z 
dnia 18 października 2006 o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa 
państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów /tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 63, 
poz. 425 z póź. zm./ oraz art. 4 ust.  ustawy z dnia 07 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 Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Powiadamia się  Sekretarza Gminy Masłów - Pana Bogusława Krukowskiego o obowiązku 
przedłożenia  Radzie  Gminy  w  Masłowie  oświadczenia  o  pracy  lub  służbie  w  organach 
bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w okresie od 22 lipca 1944 do dnia 31 lipca 
1990  r.  w terminie  określonym  ustawą  z  dnia  07  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/.

§ 2

Skutkiem niedopełnienia  określonego  w §  1  obowiązku,  polegającego  na  nie  złożeniu  w 
ustawowym terminie oświadczenia lustracyjnego stanowi podstawę do pozbawienia pełnionej 
funkcji publicznej, zgodnie z art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 07 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/.

§ 3

Upoważnia się Przewodniczącą Rady Gminy w Masłowie do przekazania podjętej uchwały 
Sekretarzowi Gminy oraz przyjęcia oświadczeń i przekazania do Biura Lustracyjnego 
Instytutu Pamięci Narodowej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy Masłów 
/-/ Genowefa Jaros


