Uchwała  Nr XII/74/07
Rady Gminy w Gniewoszowie
z dnia 05 grudnia 2007r.


w sprawie  powiadomienia  Skarbnika Gminy o obowiązku przedłożenia oświadczenia  lustracyjnego

	Na podstawie 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym  (tekst  jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 8 pkt 31 ustawy z dnia 18 października 2006 r. 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, z późn. zm.) w związku z 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 Gminy uchwala, co następuje:


§ 1

	Powiadamia się Panią Marię Woźniak – Skarbnika Gminy o obowiązku przedłożenia Radzie Gminy, w terminie trzech miesięcy od dnia doręczenia niniejszej uchwały, oświadczenia lustracyjnego.

§ 2

	 Informuje się Panią Marię Woźniak  – Skarbnika Gminy, że niezłożenie oświadczenia lustracyjnego w terminie, o którym mowa w § 1 uchwały, powoduje z mocy prawa pozbawienie jej pełnionej funkcji publicznej z dniem, w którym upłynął termin do złozenia oświadczenia.
§ 3
	Wykonanie uchwały, w tym:
1) niezwłoczne doręczenie Pani Marii Woźniak jednego egzemplarza niniejszej uchwały wraz z drukiem oświadczenia lustracyjnego, określonego ustawą;
2) niezwłoczne przekazanie złożonego oświadczenia lustracyjnego do Biura Lustracyjnego Instytutu Pamięci Narodowej,
powierza się Przewodniczącej Rady Gminy.


§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie
	Zgodnie z ustawą 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.) osoby pełniące   funkcje publiczne,  którą w rozumieniu  ustawy jest m.in.  Skarbnik Gminy  są zobowiązane   do złożenia  oświadczenia lustracyjnego.
	Organem właściwym  do  przedłożenia  oświadczenia lustracyjnego   w stosunku do w/w   osoby jest Rada Gminy, która  winna w terminie  do dnia 14 grudnia  2007r., wynikającym z art.4  ustawy z 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów,  powiadomić Skarbnika Gminy  o ustawowym  obowiązku  złożenia  tego oświadczenia  oraz poinformować o skutkach niedopełnienia   przedmiotowego obowiązku.
	Niezłożenie  oświadczenia lustracyjnego w terminie  3 miesięcy  od daty  powiadomienia wywołuje skutek  w postaci  obligatoryjnej przesłanki pozbawienia  Skarbnika Gminy  pełnionej  funkcji publicznej. Skutek ten następuje  z mocy prawa  z dniem , w którym  upłynął  temin do złożenia ośwuadczenia.
	Rada Gminy jest organem kolegialnym, więc ze względów  technicznych upoważnia swoją Przewodniczącą do wykonania czynności  określonych  w ustawie, związanych ze  złożeniem  oświadczenia  przez  Skarbnika Gminy.




































