
UCHAWŁA NR X/53/07 

RADY POWIATU OPOLSKIEGO 

z dnia 6 grudnia 2007 r. 

 

 

w sprawie powiadomienia o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego. 

 

 

Na podstawie 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) w związku z art. 4 pkt 32 i art. 8 pkt 

31, art. 21e ust. 1 i art. 57 ust.1 i 2 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 ze. zm) oraz art. 12 pkt 3 ustawy z dnia 5 

czerwca 1998 r. , o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 

1592, ze zm.) Rada Powiatu Opolskiego uchwala, co następuje: 

 

§§§§ 1 

 

Powiadamia się Marię Kubat – Sekretarza Powiatu Opolskiego i Elżbietę Grubiznę – 

Skarbnika Powiatu Opolskiego o obowiązku ponownego złożenia Radzie Powiatu Opolskiego 

oświadczenia lustracyjnego wg wzoru określonego w art. 10 cytowanej wyżej ustawy z dnia 7 

września 2007 r.  

 

§§§§ 2 

 

Oświadczenie należy złożyć w terminie 3-ech miesięcy od dnia doręczenia niniejszego 

powiadomienia. 

§§§§ 3 

 

Niewywiązanie się z obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego powoduje utratę funkcji 

z dniem upływu terminu złożenia oświadczenia. 

 

§§§§ 4 

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Opolskiemu. 

  

§§§§ 5 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

 

W dniu 14 września 2007 r. ogłoszono ustawę z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu 

informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści 

tych dokumentów (Dz. U. Nr 165, poz. 1171). Ustawa nakłada obowiązek ponownego 

złożenia oświadczenia lustracyjnego przez osoby pełniące funkcje publiczne, a urodzone 

przed 1 sierpnia 1972 r. Oświadczenie dotyczy pracy lub służby w organach bezpieczeństwa 

państwa lub współpracy z tymi organami, w okresie od 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 

r. 

Zgodnie z art. 4 ww. ustawy z dnia 7 września 2007 r. oświadczenie lustracyjne należy 

złożyć w terminie trzech miesięcy od dnia doręczenia przez właściwy organ (do którego 

skłąda się oświadczenie) zobowiązany jest do powiadomienia o tym obowiązku wraz z 

informacją o skutku niedopełnienia tego obowiązku. 

Właściwym organem, któremu Sekretarz Powiatu Opolskiego i Skarbnik Powiatu 

Opolskiego zobowiązany jest złożyć ww. oświadczenie jest organ powołujący na te funkcje. 

Uwzględniając fakt, że Rada Powiatu Opolskiego powołuje Sekretarza Powiatu i 

Skarbnika Powiatu wobec czego przygotowano projekt uchwały w przedmiotoej sprawie. 
 

 

 


