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Ad.1 

Otwarcia obrad VI sesji V kadencji Rady Gminy Waganiec dokonała Przewodnicząca 

Rady Gminy Pani Monika Bierzyńska , powitała obecnych na sali radnych oraz  

zaproszonych gości. 

Poinformowała, że w obradach uczestniczy aktualnie 15 radnych, co wobec 

ustawowego składu Rady Gminy wynoszącego 15 osób stanowi kworum 

pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji . 

Listy obecności stanowią zał. nr 1 do protokołu. 

 

Ad. 2  

Przewodnicząca Rady - poinformowała, że sesja została zwołana na wniosek Wójta 

Gminy Waganiec Pana Piotra Marciniaka . Następnie przedstawiła wniosek, który 

wpłynął na jej ręce : 

- stanowi on również załącznik nr 2 do protokołu. 

WWNNIIOOSSEEKK  OO  ZZWWOOŁŁAANNIIEE  SSEESSJJII  RRAADDYY  GGMMIINNYY 

Na podstawie art. 20 ust. 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) wnoszę o zwołanie sesji Rady Gminy Waganiec na  

dzień przypadający w ciągu 7 dni od złożenia niniejszego  wwnniioosskkuu..      

Planowany termin w dniu 28 marca 2007 roku /środa/ , o godz. 18 00  

  

Uzasadnienie :  

           Zgodnie z  art. 56 ust.2 w związku z art. 4 pkt. 32 oraz art.8 pkt. 31 ustawy                 

z dnia 18.10.2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach  organów 

bezpieczeństwa państwa z lat 1944 -1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. Nr 

218, poz.1592 z późn. zm.)  Rada Gminy upoważnia Przewodniczącego Rady Gminy 

do wykonania niektórych obowiązków nałożonych ustawą o ujawnianiu informacji o 

dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych 

dokumentów. 

Zgodnie z powyższym Przewodniczący Rady zobowiązany będzie :  

- pisemnie powiadomić Skarbnika Gminy w terminie wynikającym z ustawy                       

o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat           

1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów, o obowiązku złożenia oświadczenia 

lustracyjnego oraz poinformowaniu tej osoby o skutku niedopełnienia tego 

obowiązku. 

- niezwłocznie przekazać złożone oświadczenie przez wyżej wymienioną osobę do 

Biura Lustracyjnego Instytutu Pamięci Narodowej. 
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- poinformować Radę Gminy o nie złożeniu oświadczenia lustracyjnego przez osobę 

do tego zobowiązaną w ustawowo określonym terminie oraz przekazania informacji                    

o podjętych działaniach z tego tytułu. 

  

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie  VI sesji V kadencji Rady Gminy Waganiec  i stwierdzenie kworum. 

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie : upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy 

do wykonania niektórych obowiązków nałożonych ustawą o ujawnianiu 

informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 

oraz treści tych dokumentów. 

4. Zamknięcie VI  sesji V kadencji Rady Gminy Waganiec. 

 

Przewodnicząca Rady – zwróciła się z zapytaniem , czy są uwagi do proponowanego 

porządku obrad ? 

W związku z brakiem uwag z sali zarządziła głosowanie nad przyjęciem 

przedstawionego porządku obrad. 

 

Rada Gminy w obecności 15 radnych – jednogłośnie przyjęła proponowany 

porządek obrad. 

 

Ad.3 

Przewodnicząca Rady – poinformowała, że radni otrzymali projekt uchwały                      

w sprawie : upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do wykonania niektórych 

obowiązków nałożonych ustawą o ujawnianiu informacji o dokumentach organów 

bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów. 

 

Następnie przedstawiła uchwałę Nr I-12/94 Rady Gminy Waganiec z dnia 4 lipca 

1994 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy w Wagańcu , którym wówczas 

została powołana Pani Danuta Roszko pełniąca obowiązki Skarbnika Gminy również 

w V kadencji Rady Gminy  - kserokopia uchwały stanowi zał. nr 1 do uchwały . 

 

Pani Skarbnik zgodnie z ustawą o ujawnianiu informacji o dokumentach organów 

bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z dnia 

30 listopada 2006r.) zobowiązana jest złożyć oświadczenie lustracyjne do właściwego 

organu powołującego i stąd ta przesłanka do przyjęcia projektu uchwały. 

 

Wójt – poinformował, że wywołanie tej uchwały wynika z ustawy o której 

wspomniała Przewodnicząca Rady . 

Przewodnicząca Rady zgodnie z uchwałą Rady Gminy Waganiec Nr XXII/136/05 z 

dnia 29.04.2005r. ma upoważnienie do dokonywania czynności z zakresu stosunku 

pracy z Wójtem Gminy , natomiast ta ustawa nakłada jeszcze jeden obowiązek w 

którym Przewodnicząca Rady nie ma uprawnień , ma je tylko  Rada Gminy .  



 
3 

W treści tej uchwały jest czytane : wezwanie osoby z powołania do złożenia tego 

oświadczenia i jak nie zostanie złożone , to powiadomienie Rady Gminy o 

wszystkich konsekwencjach zgodnie z ustawą . To jest jedyny powód , aby tą 

uchwałę powołać , aby móc skutecznie później realizować tą ustawę o lustracji . 

 

Następnie Przewodnicząca Rady przedstawiła projekt uchwały w sprawie : 

upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do wykonania niektórych 

obowiązków nałożonych ustawą o ujawnianiu informacji o dokumentach organów 

bezpieczeństwa państwa              z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów – 

stanowi ona zał. nr 3 do protokołu. 

 

Zwróciła się z zapytaniem , czy są uwagi i zapytania do przedstawionego projektu 

uchwały ? 

 

W związku z brakiem uwag z sali , zarządziła głosowanie nad przyjęciem 

przedstawionego projektu uchwały. 

 

Rada Gminy w obecności 15 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę Nr VI/32/07             

w sprawie : upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do wykonania niektórych 

obowiązków nałożonych ustawą o ujawnianiu informacji o dokumentach organów 

bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów. 

  

Ad.4 

Wobec zrealizowanego porządku obrad Przewodnicząca Rady – zamknęła obrady  

VI  sesji V kadencji Rady Gminy Waganiec – godz. 1910 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy 

Monika Bierzyńska  

 

Protokołowała:                                                                                                                                  

Insp. ds. obsługi Rady Gminy 

Iwona Marciniak 
                                                                                                                                  


