UCHWAŁA Nr VII/57/2015
RADY GMINY SOCHOCIN
z dnia 10 lipca 2015 r.
w sprawie uczczenia 25-lecia samorządu terytorialnego
Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje;
§ 1. Dla uczczenia 25-lecia samorządu terytorialnego Rada Gminy wyraża szacunek
i uznanie dla wszystkich, którzy swoją pracą i zaangażowaniem przyczynili się do
utworzenia samorządu terytorialnego w Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 2. Z okazji 25-lecia samorządu terytorialnego Rada Gminy składa podziękowanie
wszystkim, którzy przez 25 lat budowali małą ojczyznę – gminę Sochocin,
a w szczególności:
1) Wójtom, Radnym, Sołtysom, pracownikom Urzędu Gminy Sochocin i jednostek
organizacyjnych, instytucjom, zakładom pracy, rolnikom, organizacjom pozarządowym za
wkład pracy i zaangażowanie w rozwoju i kształtowaniu gminy Sochocin;
2) mieszkańcom za pracowitość, przedsiębiorczość i aktywność w życiu gminy Sochocin;
3) przyjaciołom i sympatykom Gminy Sochocin za udzielaną wszechstronną pomoc
i wsparcie dla inicjatyw podejmowanych w gminie Sochocin.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
do UCHWAŁY Nr VII/57/2015
RADY GMINY SOCHOCIN
z dnia 10 lipca 2015 r.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
( Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) do właściwości rady gminy pozostają wszystkie sprawy
pozostające w zakresie działania gminy.
W dniu 3 grudnia 2014 roku Senat Rzeczypospolitej Polskiej przyjął uchwałę w sprawie
ustanowienia roku 2015 Rokiem Samorządu Terytorialnego o następującej treści, cyt.:
„Senat Rzeczypospolitej Polskiej I kadencji, realizując ideę NSZZ „Solidarność”, zainicjował,
przygotował i 19 stycznia1990 roku uchwalił projekt ustawy o samorządzie terytorialnym,
którą w dniu 8 marca 1990 roku uchwalił bez poprawek Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.
Dzięki zaangażowaniu pierwszego niekomunistycznego rządu Rzeczypospolitej Polskiej
Premiera Tadeusza Mazowieckiego, a zwłaszcza senatora, a później pełnomocnika rządu do
spraw reformy samorządu terytorialnego prof. Jerzego Regulskiego, już 27 maja 1990 roku
odbyły się pierwsze demokratyczne wybory do rad gmin, które zapoczątkowały zasadnicze
zmiany w funkcjonowaniu naszego państwa i w życiu codziennym jego obywateli.
Reforma samorządowa z 1990 roku rozpoczęła proces decentralizacji państwa i wprowadziła
na szeroką skalę do polskiego życia politycznego zasadę pomocniczości. Złamała monopol
państwowej własności, wyłączności budżetu państwa i system jednolitej władzy państwowej.
Uruchomiła pokłady obywatelskiej aktywności, umożliwiła pełną rozmachu rozbudowę
infrastruktury technicznej i społecznej, przyspieszyła rozwój gospodarczy, pogłębiła i nadała
nowy sens poczuciu lokalnej tożsamości i lokalnego patriotyzmu.
Senat Rzeczypospolitej Polskiej docenia wysiłek reformatorski senatorów i samorządowców
I kadencji. Wyraża uznanie dla wielkiego dorobku kolejnych sześciu kadencji polskiego
samorządu gminnego oraz dokonań powstałych później samorządów powiatowego
i wojewódzkiego.
Senat Rzeczypospolitej Polskiej w swojej działalności ustawodawczej nieustannie czerpie
z dorobku i doświadczeń polskiego samorządu. Jako jego swoisty patron poczuwa się do
szczególnej odpowiedzialności za jakość polskiego samorządu i jego przyszłość.
W przekonaniu, że idea samorządności leży u podstaw ładu politycznego i dobrobytu naszego
kraju, Senat Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza rok 2015 Rokiem Samorządu Terytorialnego.”

Wyrażając szacunek i uznanie dla społeczeństwa Gminy Sochocin za dokonania na rzecz
rozwoju i budowania tożsamości lokalnej przedstawiam projekt uchwały w sprawie
uczczenia 25-lecia samorządu terytorialnego.

