U C H W A Ł A Nr 95/V/07
Rady Miasta Józefowa
z dnia 29 listopada 2007r.
w sprawie powiadomienia o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego oraz
upoważnienia Przewodniczącego Rady Miasta Józefowa do wykonywania w imieniu Rady
Miasta obowiązków określonych w ustawie lustracyjnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art.7 ust. 5 ustawy z
dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa
państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007r. Nr 63, poz. 425 z
późn. zm.) i art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 2007r. 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 Miasta Józefowa uchwala, co następuje:
§1
1. Postanawia się powiadomić o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego, o którym
mowa w ustawie z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach
organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, zwanej
dalej ustawą lustracyjną, przez osoby pełniące funkcje publiczne, a mianowicie:
1) Panią Halinę Siwek – Skarbnika Miasta Józefowa,
2) Panią Krystynę Wasilewską – Sekretarza Miasta Józefowa,
2. Upoważnia się Przewodniczącego Rady Miasta Józefowa do wykonywania w imieniu
Rady Miasta obowiązków określonych w ustawie lustracyjnej.
3. Realizacja obowiązków określonych w ust. 2 polega na:
1) powiadomieniu osób pełniących funkcje publiczne w terminie trzech miesięcy od dnia
wejścia w życie ustawy z dnia 7 września 2007r. o zmianie ustawy lustracyjnej o
obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego, ze wskazaniem terminu, w którym
obowiązek ten winien być dopełniony,
2) poinformowaniu tych osób o skutku niedopełnienia obowiązku złożenia oświadczenia
lustracyjnego,
3) przekazaniu niezwłocznie złożonych oświadczeń lustracyjnych do Biura
Lustracyjnego Instytutu Pamięci Narodowej.
§2
Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miasta Józefowa do poinformowania Rady Miasta
o realizacji obowiązków wynikających z ustawy lustracyjnej, a zwłaszcza o niezłożeniu
oświadczeń w ustawowo określonym terminie.

§3
Traci moc uchwała Nr 50/V/07 Rady Miasta Józefowa z dnia 12 kwietnia 2007r. w sprawie
powiadomienia o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego oraz upoważnienia
Przewodniczącego Rady Miasta Józefowa do wykonywania w imieniu Rady Miasta
obowiązków określonych w ustawie lustracyjnej.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Józefowa.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Cezary Łukaszewski

Uzasadnienie

Ustawa lustracyjna nałożyła na „właściwy organ powołujący”, a więc Radę Miasta
Józefowa obowiązek powiadomienia osób pełniących funkcje publiczne – Skarbnika i
Sekretarza Miasta – o konieczności złożenia oświadczenia lustracyjnego.
W dniu 12 kwietnia br. Rada Miasta podejmowała taką uchwałę, przy czym
obowiązkiem złożenia oświadczenia lustracyjnego objęto również Redaktora Naczelnego
czasopisma „Józefów nad Świdrem”. Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia
11 maja 2007r. sygn. akt K 2/07 (Dz. U. Nr 85, poz. 571) objęcie lustracją m.in. stanowiska
Redaktora Naczelnego jest niezgodne z art. 2, art. 22 i art. 31 ust. 3 Konstytucji. Biorąc pod
uwagę również fakt, że załączniki do ustawy lustracyjnej z dnia 18 października 2006r., o
których mowa w art. 10 tejże ustawy (w związku z jej art. 7), zostały przez Trybunał
Konstytucyjny uznane za niezgodne z art. 2 Konstytucji – wcześniej wykonane czynności
przez Radę należy powtórzyć, dostosowując je do przepisów określonych w ustawie z dnia 7
września 2007r. zmieniającej ustawę lustracyjną.

