
 
- Projekt - 

Uchwała Nr XXIII/...…/2008 
Rady Powiatu Wodzisławskiego 

z dnia 25 września 2008 roku 
 
 
w sprawie: złoŜenia oświadczenia dotyczącego pracy lub słuŜby w organach bezpieczeństwa 

państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do 
dnia 31 lipca 1990 r. (oświadczenia lustracyjnego) przez kandydata na Radnego 
Powiatu Wodzisławskiego Pana Wojciecha Mitko. 

 
 
Na podstawie przepisu art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w zw. art. art. 7 ust. 5, 8 pkt 16) 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 2006 r., Nr 63 poz. 425 z późn. zm.)           
w zw. z art. 5 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. z 2007 r., Nr 165, poz. 1171) oraz w zw. z art. 107 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - 
Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (t.j. Dz. U. z 2003 r.            
Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.) 
 
 

Rada Powiatu Wodzisławskiego 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
Przyjmuje się informację Pana Wojciecha Mitko z dnia 15 września 2008 r. o złoŜeniu 
Przewodniczącemu Rady Miasta Wodzisławia Śl. w dniu 4 grudnia 2007 r. oświadczenia 
lustracyjnego tj. oświadczenia dotyczącego pracy lub słuŜby w organach bezpieczeństwa państwa 
lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r.   
 

§ 2 
 
Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Powiatu Wodzisławskiego do przekazania informacji,           
o której mowa w §1 do Biura lustracyjnego Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania 
Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie.  

 
§ 3 

 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Uzasadnienie 
do projektu uchwały Nr XXIII/...…/2008 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 25 września 2008 roku 

 
 
w sprawie: złoŜenia oświadczenia dotyczącego pracy lub słuŜby w organach bezpieczeństwa 

państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do 
dnia 31 lipca 1990 r. (oświadczenia lustracyjnego) przez kandydata na Radnego 
Powiatu Wodzisławskiego Pana Wojciecha Mitko. 

 
 

 
Z uwagi na wygaśnięcie mandatu radnej Pani GraŜyny Durczok kandydatem z tej samej 

listy, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów jest pan Wojciech Mitko. 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 września 2007 roku o zmianie ustawy o ujawnianiu 

informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz pisma   

Komisarza Wyborczego osoba, która po dniu wejścia w Zycie ww. ustawy kandyduje lub ubiega się 

o objęcie lub wykonywanie funkcji publicznej, ma obowiązek złoŜenia oświadczenia lustracyjnego 

względnie informacji o jego złoŜeniu, w terminie poprzedzającym objęcie tej funkcji. 

Pan Wojciech Mitko poinformował, iŜ w dniu 4 grudnia 2007 r. złoŜył oświadczenie 

lustracyjne Przewodniczącemu Rady Miasta Wodzisławia Śląskiego z tytułu pełnienia funkcji 

Sekretarza Miasta. 

W związku z powyŜszym przedstawiam Radzie stosowny projekt uchwały. 

 
 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 

/-/ mgr inŜ. Eugeniusz Wala 


