
UCHWAŁA Nr III/14/2018 

RADY GMINY SOCHOCIN 

z dnia 19 grudnia 2018 r. 

 

sprawie zmiany uchwały Nr II/5/2018 Rady Gminy Sochocin z dnia 30 listopada         

2018 roku  w sprawie powołania Komisji skarg, wniosków i petycji 

 

Na podstawie art.18b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym                          

(Dz. U. z  2018 r.  poz. 994 ze. zm.) oraz §70 ust. 2 Uchwały Nr XI/89/2008 Rady Gminy 

Sochocin z dnia 27 maja 2008 roku w sprawie uchwalenia statutu Gminy                                  

(Dz. Urz. Woj. Maz. Z 2014 r, poz. 9814, z 2016 r poz. 11764 i z 2018 r. poz. 10372),               

Rada Gminy uchwala, co następuje:  

 

§1. W uchwale  Nr II/5/2018 Rady Gminy Sochocin z dnia 30 listopada 2018 roku                         

w sprawie powołania Komisji skarg, wniosków i petycji §1 otrzymuje brzmienie:         

„§1. Powołuje się  Komisję skarg, wniosków i petycji w składzie: 

1) Dariusz Kujawski 

2) Elżbieta Mirosława Olszewska 

3) Łukasz Szabrański 

4) Sławomir Gwiazdowski”   

 

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

    

           

 

 

 



UZASADNIENIE 

UCHWAŁY Nr III/14/2018 

RADY GMINY SOCHOCIN 

z dnia 19 grudnia 2018 r. 

 

sprawie zmiany uchwały Nr II/5/2018 Rady Gminy Sochocin z dnia 30 listopada 2018 

roku  w sprawie powołania Komisji skarg, wniosków i petycji 

 

Na podstawie art. 18b ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym                 

(Dz. U. z  2018 r.  poz. 994 ze. zm.) w skład komisji skarg, wniosków i petycji wchodzą 

radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych pełniących funkcje              

o których mowa w art. 19 ust. 1.  

Zgodnie z §70 ust. 2 Statutu Gminy Sochocin w przypadku utworzenia klubu radnych skład 

komisji zostaje powiększony o przedstawiciela klubu  wskazanego przez przewodniczącego 

klubu. 

                                

W dniu 1 grudnia 2018 roku Radni Rady Gminy Sochocin utworzyli Klub Radnych                          

o nazwie „Sochocińska Jedynka”. W dniu 12 grudnia 2018 roku Klub Radnych wskazał do 

Komisji Skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Sochocin Pana Sławomira Gwiazdowskiego. 

 W związku z powyższym przedstawiam uchwałę.  

           

                                           

 

      

                 

 


