
Załącznik 

             do Uchwały Nr XXXI/246/2014 

            Rady Gminy Sochocin 

             z dnia  26 sierpnia 2014 r. 

Obwieszczenie 

Rady Gminy Sochocin 

z dnia 26 sierpnia 2014 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały  w sprawie uchwalenia  statutu gminy 

1.Na podstawie art. 16 ust. 3  ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów 

normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172  

z późn. zm.) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały 

Nr XI/89/2008 Rady Gminy Sochocin z dnia 27 maja  2008 roku w sprawie uchwalenia 

statutu gminy  (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 149 poz. 5244)  z uwzględnieniem zmian 

wprowadzonych: 

1) uchwałą nr XVII/132/2012 Rady Gminy Sochocin z dnia 28 listopada 2012 r.  w sprawie 

zmiany statutu gminy Sochocin ( Dz. Urz. Woj. Maz. poz.  9864) ; 

2) uchwałą nr XXVIII/211/2014 Rady Gminy Sochocin z dnia 31 marca  2014 r.  w sprawie 

zmiany Statutu Gminy Sochocin ( Dz. Urz. Woj. Maz. poz.  4154); 

3) uchwałą nr XXIX/236/2014 Rady Gminy Sochocin z dnia 28 maja 2014 r.  w sprawie 

zmiany Statutu Gminy Sochocin ( Dz. Urz. Woj. Maz. poz.  5983)  

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje:  

1)  § 6 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. Nr 149, poz.5244) zmienionej  

uchwałą nr XXIX/236/2014 Rady Gminy Sochocin z dnia 28.05. 2014 r. r. w sprawie zmiany 

Statutu Gminy Sochocin ( Dz. Urz. Woj. Maz.poz.  5983), który   stanowi: „2.Opis wzoru 

herbu stanowi załącznik nr 2 do statutu”; 

2) § 9 ust. 7 uchwały Nr XI/89/2008 Rady Gminy Sochocin z dnia 27 maja  2008 roku 

 w sprawie uchwalenia statutu gminy  (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 149, poz.5244) zmienionej 

uchwałą nr XVII/132/2012 Rady Gminy Sochocin z dnia 28 listopada 2012 r.  w sprawie 

zmiany statutu gminy Sochocin ( Dz. Urz. Woj. Maz. poz.  9864), który stanowi: 

 „ 7. Zadania zlecone  zakresu administracji rządowej gmina wykonuje  po zapewnieniu 

środków finansowych przez administrację rządową w wysokości koniecznej do wykonania 

tych zadań”; 

3)§ 17 ust.1 uchwały Nr XI/89/2008 Rady Gminy Sochocin z dnia 27 maja  2008 roku 

 

 

 



 w sprawie uchwalenia statutu gminy  (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 149, poz.5244)  zmienionej 

uchwałą nr XVII/132/2012 Rady Gminy Sochocin z dnia 28 listopada 2012 r.  w sprawie 

zmiany statutu gminy Sochocin ( Dz. Urz. Woj. Maz. poz.  9864), który stanowi:  
 

„17.  1. Do wyłącznej kompetencji rady gminy należą sprawy: 

1)  organizacyjne, a w szczególności; 

a)    uchwalanie statutu gminy, 

              b)    ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, 

              c)    podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji 

                     rządowej w trybie porozumienia; 

2)  planistyczne, a w szczególności; 

              a)   uchwalanie budżetu gminy, 

b)   rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwał  

      w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi, 

c)   uchwalanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,. 

3) finansowo-majątkowe, a w szczególności; 

a) podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat lokalnych, 

b) zaciąganie pożyczek, 

c) emitowanie obligacji, 

d) przyjmowanie lub odrzucanie spadków i darowizn, 

e) określenia wysokości kwoty, do której wójt może samodzielnie zaciągać 

zobowiązania. 

4) osobowe, a w szczególności; 

a) ustalanie wynagrodzenia wójta, 

b) powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym  

        oraz sekretarza gminy  na wniosek wójta. 

5) kierowniczo-kontrolne, a w szczególności: 

a) stanowienie o kierunkach działań wójta, 

b) przyjmowanie sprawozdań z działalności wójta. 

         6)     inne, zastrzeżone ustawami do wyłącznej kompetencji rady.”; 

 

1) § 18 uchwały Nr XI/89/2008 Rady Gminy Sochocin z dnia 27 maja  2008 roku  

w sprawie uchwalenia statutu gminy  (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 149, poz.5244) 

zmienionej uchwałą nr XVII/132/2012 Rady Gminy Sochocin z dnia 28 listopada 

2012 r.  w sprawie zmiany statutu gminy Sochocin ( Dz. Urz. Woj. Maz. poz.  9864), 

który stanowi:  

 

„§ 18.1. Rada wybiera ze swojego grona przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących, 

bezwzględną większością głosów w obecności, co najmniej połowy ustawowego składu rady 

w głosowaniu tajnym. 

2. Przewodniczący organizuje pracę rady oraz przewodniczy i prowadzi obrady. 

3. Przewodniczący może wyznaczyć do wykonania swoich zadań wiceprzewodniczącego.  

4.W przypadku nieobecności przewodniczącego rady lub nie zwołania przez 

przewodniczącego sesji rady zgodnie z planem pracy lub na wniosek, o którym mowa w § 19 

ust.6, a także nie wyznaczenia wiceprzewodniczącego, zadania przewodniczącego wykonuje 

wiceprzewodniczący starszy wiekiem. 

5.  Przewodniczący rady organizuje pracę rady, a w szczególności: 

1) współpracuje z wójtem i komisjami w zakresie przygotowania sesji rady; 

2) zwołuje sesje rady; 

3) otwiera sesję; 



4) przedkłada radzie porządek obrad; 

5) zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał oraz innymi aktami 

stanowiącymi dla rady; 

6) zamyka sesję rady; 

7) podpisuje uchwały rady i protokoły z jej posiedzeń; 

8) reprezentuje radę na zewnątrz; 

9) pełni dyżury w urzędzie gminy przyjmując interesantów; 

10) dokonuje czynności  z zakresu prawa pracy wobec wójta w zakresie określonym odrębna 

uchwałą rady.”; 

 

5) § 21 ust. 3 uchwały Nr XI/89/2008 Rady Gminy Sochocin z dnia 27 maja  2008 roku 

 w sprawie uchwalenia statutu gminy  (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 149, poz.5244) zmienionej 

uchwałą nr XVII/132/2012 Rady Gminy Sochocin z dnia 28 listopada 2012 r.  w sprawie 

zmiany statutu gminy Sochocin ( Dz. Urz. Woj. Maz. poz.  9864), który stanowi: 

 

„3. Do  udziału  w   sesjach   mogą  zostać   zaproszeni   kierownicy   gminnych jednostek 

organizacyjnych, kierownicy referatów Urzędu Gminy.”; 

 

6) § 32 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. Nr 149, poz.5244) zmienionej 

uchwałą nr XVII/132/2012 Rady Gminy Sochocin z dnia 28 listopada 2012 r.  w sprawie 

zmiany statutu gminy Sochocin ( Dz. Urz. Woj. Maz. poz.  9864),  który stanowi: 

 

„ 2. Odpowiedź na interpelacje jest udzielana w formie ustnej.”; 

 

7) § 34 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. Nr 149, poz.5244) zmienionej 

uchwałą nr XVII/132/2012 Rady Gminy Sochocin z dnia 28 listopada 2012 r.  w sprawie 

zmiany statutu gminy Sochocin ( Dz. Urz. Woj. Maz. poz.  9864), który stanowi:  

 

„ 2. Wystąpienie radnych ogranicza się do 3 minut, zaproszonych  gości do 5 minut.“; 

 

8) § 34 ust. 6 uchwały Nr XI/89/2008 Rady Gminy Sochocin z dnia 27 maja  2008 roku  

w sprawie uchwalenia statutu gminy  (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 149, poz.5244) zmienionej 

uchwałą nr XVII/132/2012 Rady Gminy Sochocin z dnia 28 listopada 2012 r.  w sprawie 

zmiany statutu gminy Sochocin ( Dz. Urz. Woj. Maz. poz.  9864), który stanowi:  

 

„ 6. Postanowienia ust.2 i 3  stosuje się odpowiednio do osób spoza rady zaproszonych na 

sesję oraz do publiczności.”; 

 

9) § 70 pkt 1 uchwały Nr XI/89/2008 Rady Gminy Sochocin z dnia 27 maja  2008 roku  

w sprawie uchwalenia statutu gminy  (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 149, poz.5244) zmienionej 

uchwałą nr XXVIII/211/2014 Rady Gminy Sochocin z dnia 31 marca 2014 r.  w sprawie 

zmiany Statutu Gminy Sochocin ( Dz. Urz. Woj. Maz. poz.  4154), który stanowi: 

„1) komisję rewizyjną, która jest jednocześnie komisją właściwą do spraw budżetu,  

w składzie 3 osób;”; 

 

10) § 88 ust. 5 uchwały Nr XI/89/2008 Rady Gminy Sochocin z dnia 27 maja  2008 roku  

w sprawie  uchwalenia  statutu  gminy  (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 149, poz.5244) ) zmienionej 



uchwałą nr XVII/132/2012 Rady Gminy Sochocin z dnia 28 listopada 2012 r.  w sprawie 

zmiany statutu gminy Sochocin ( Dz. Urz. Woj. Maz. poz.  9864), który stanowi:  

 

„ 5. Właściwym do dokonywania wszystkich czynności z zakresu stosunku pracy z wójtem 

jest przewodniczący rady, za wyjątkiem ustalania wynagrodzenia.”; 

 

11) § 106 ust. 3 uchwały Nr XI/89/2008 Rady Gminy Sochocin z dnia 27 maja  2008 roku  

w sprawie uchwalenia statutu gminy  (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 149, poz.5244) ) zmienionej 

uchwałą nr XVII/132/2012 Rady Gminy Sochocin z dnia 28 listopada 2012 r.  w sprawie 

zmiany statutu gminy Sochocin ( Dz. Urz. Woj. Maz. poz.  9864), który stanowi:  

 

„  3. Nadzór nad działalnością sołtysa sprawuje  rada gminy.”; 

 

12) § 111 uchwały Nr XI/89/2008 Rady Gminy Sochocin z dnia 27 maja  2008 roku 

 w sprawie uchwalenia statutu gminy  (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 149, poz.5244) ) zmienionej 

uchwałą nr XVII/132/2012 Rady Gminy Sochocin z dnia 28 listopada 2012 r.  w sprawie 

zmiany statutu gminy Sochocin ( Dz. Urz. Woj. Maz. poz.  9864), który stanowi:  

 

„§ 111. Wybory sołtysa i rady sołeckiej zarządza rada gminy w drodze uchwały, nie później 

niż w terminie 3 miesięcy od dnia rozpoczęcia jej kadencji.”;.  

 

13) § 119 uchwały Nr XI/89/2008 Rady Gminy Sochocin z dnia 27 maja  2008 roku 

 w sprawie uchwalenia statutu gminy  (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 149, poz.5244) ) zmienionej 

uchwałą nr XVII/132/2012 Rady Gminy Sochocin z dnia 28 listopada 2012 r.  w sprawie 

zmiany statutu gminy Sochocin ( Dz. Urz. Woj. Maz. poz.  9864), który stanowi: 

 

„§ 119. 1. Z pracownikami samorządowymi zatrudnionymi w urzędzie gminy nawiązuje  się 

stosunek pracy na podstawie: 

1) wyboru  -  wójt; 

2) powołania  - zastępca wójta, sekretarz gminy skarbnik gminy; 

3) umowy o pracę – pozostali pracownicy; 

4) w  urzędzie nie zatrudnia się pracowników na podstawie mianowania; 

 

5) pracownicy zatrudnienie uprzednio na podstawie mianowania  zachowują swoje 

uprawnienia. 

 

2. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze odbywa się w drodze konkursu.”; 

14) § 120 uchwały Nr XI/89/2008 Rady Gminy Sochocin z dnia 27 maja  2008 roku  

w sprawie uchwalenia statutu gminy  (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 149, poz.5244) ) zmienionej 

uchwałą nr XVII/132/2012 Rady Gminy Sochocin z dnia 28 listopada 2012 r.  w sprawie 

zmiany statutu gminy Sochocin ( Dz. Urz. Woj. Maz. poz.  9864), który stanowi: 



 

„§ 120.Czynności z zakresu prawa pracy wobec wójta wykonuje  przewodniczący rady na 

podstawie odrębnej uchwały.”; 

 

15) załącznik nr 2 do statutu gminy Sochocin uchwalonego uchwałą Nr XI/89/2008 Rady 

Gminy Sochocin z dnia 27 maja  2008 r. w sprawie uchwalenia statutu gminy  (Dz. Urz. Woj. 

Maz. Nr 149, poz.5244) zmienionej uchwałą nr XXIX/236/2014 Rady Gminy Sochocin z dnia 

28 maja 2014 r. r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Sochocin ( Dz. Urz. Woj. Maz. poz.  

5983) , który stanowi: 

 

 

„Załącznik Nr 2 

do statutu gminy 

 

 

HERB GMINY 

 

 

 

 

 

SOCHOCIN”; 

 

16) załącznik nr 3 do statutu gminy Sochocin uchwalonego  uchwałą Nr XI/89/2008 Rady 

Gminy Sochocin z dnia 27 maja  2008 roku w sprawie uchwalenia statutu gminy  (Dz. Urz. 

Woj. Maz. Nr 149, poz.5244) zmienionej uchwałą nr XVII/132/2012 Rady Gminy Sochocin 



z dnia 28 listopada 2012 r.  w sprawie zmiany statutu gminy Sochocin ( Dz. Urz. Woj. Maz. 

poz.  9864), który stanowi: 

 

                    „Załącznik Nr 3 

          do statutu gminy 

 

 

I. WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY 

1. Urząd Gminy Sochocin 

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sochocinie   

3. Publiczny Zespół Szkół  i Przedszkoli Samorządowych w Sochocinie  

4. Szkoła Podstawowa w Kołozębiu 

5. Szkoła Podstawowa w Smardzewie 

 

 II. WYKAZ SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY 

1. Gminny Ośrodek Kultury w Sochocinie 

2. Gminna Biblioteka Publiczna w Sochocinie”; 

 

17) §12 ust.  2 załącznika nr 4 do statutu gminy Sochocin uchwalonego uchwałą Nr XI/89/2008 

Rady Gminy Sochocin z dnia 27 maja  2008 r. w sprawie uchwalenia statutu gminy  (Dz. Urz. woj. 

maz. Nr 149, poz.5244) zmienionej uchwałą nr XVII/132/2012 Rady Gminy Sochocin z dnia 28 

listopada 2012 r.  w sprawie zmiany statutu gminy Sochocin ( Dz. Urz. Woj. Maz. poz.  9864)  

który stanowi:   

„2. Protokoły z obrad komisji przechowuje się w Referacie Organizacyjno – Prawnym”. 

 
 

 

Przewodniczący Rady  

  Dariusz Świercz 

 


