
  
UCHWAŁA Nr XI / 83 / 2007 

Rady Gminy w Polskiej Cerekwi 
z dnia 06 grudnia 2007 roku 

 
 

w sprawie   powiadomienia Sekretarza Gminy Polska Cerekiew o obowiązku przedłoŜenia 
Radzie Gminy w Polskiej Cerekwi oświadczenia lustracyjnego. 

 
 
     Na podstawie  art. 56 ust.2 i 57 ust.1 i 2 w związku z art. 8 pkt 31 ustawy z dnia 18 
października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa 
państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów, a takŜe na podstawie art.4 ust.2 i 5 
ustawy z dnia 7 września 2007 roku o zmianie ustawy o ujawnieniu informacji o 
dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych 
dokumentów / Dz. U. z 2007 roku Nr 63, poz.425, Nr 85, poz.571, Nr 115 ,poz.789, Nr 165 
poz.1171, nr 176 poz.1242 / oraz  art.18 ust. 2  pkt 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o  
samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, 
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 
162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 
172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 
138, poz. 974, Nr 173, poz.1218 /  Rada Gminy w Polskiej Cerekwi uchwala, co następuje: 
 

& 1. 
 
1. Powiadamia się Sekretarza Gminy Polska Cerekiew o obowiązku przedłoŜenia Radzie 
Gminy w Polskiej Cerekwi oświadczenia lustracyjnego, o którym mowa w art.4 ust.1 ustawy 
z dnia 7 września 2007 roku o zmianie ustawy o ujawnieniu informacji o dokumentach 
organów bezpieczeństwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów / Dz. U. z 2007 roku 
Nr 63, poz.425, Nr 85, poz.571, Nr 115 ,poz.789, Nr 165 poz.1171, nr 176 poz.1242 /, w 
terminie 3 miesięcy od doręczenia powiadomienia objętego niniejszą uchwałą. 
2. Informuje się Sekretarza Gminy Polska Cerekiew, iŜ skutkiem niedopełnienia obowiązku, o 
którym mowa w ust.1, jest pozbawienie z mocy prawa pełnionej funkcji publicznej z dniem, 
w którym upłynął termin do złoŜenia oświadczenia lustracyjnego, stwierdzone uchwałą Rady 
Gminy. 
 

&  2. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Polska Cerekiew doręczy niniejszą uchwałę Sekretarzowi 
Gminy Polska Cerekiew za pisemnym potwierdzeniem odbioru w terminie 7 dni od daty jej 
podjęcia. 
 

&  3. 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 

Przewodniczący  
Rady Gminy 

Jerzy Kołeczko                                       


