UCHWAŁA Nr IV/35/2019
RADY GMINY SOCHOCIN
z dnia 23 stycznia 2019 r.
zmieniająca uchwałę Nr XI/89/2008 w sprawie uchwalenia statutu gminy
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1w związku z art. 22 oraz art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. Urz. 2018 r. poz. 994 ze zm.) Rada Gminy
uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XI/89/2008 Rady Gminy Sochocin z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie
uchwalenia statutu gminy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2014 r. poz. 9814, z 2016 poz. 11764 oraz
z 2018 r. poz. 10372) wprowadza się następujące zmiany:
1) skreśla się § 110;
2) w załączniku nr 4 do statutu gminy „REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ RADY
GMINY
SOCHOCIN”,
§
10
ust.
4
otrzymuje
brzmienie:
„Z posiedzenia komisji sporządza się protokół, który powinien być podpisany przez
przewodniczącego obrad.”
3) w załączniku nr 6 do statutu gminy „ZASADY I TRYB DZIAŁANIA KOMISJI SKARG
WNIOSKÓW
I
PETYCJI”,
§
6
ust.
4
otrzymuje
brzmienie:
„Z posiedzenia komisji sporządza się protokół, który powinien być podpisany przez
przewodniczącego obrad.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sochocin.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

UZASADNIENIE
do UCHWAŁY Nr IV/35/2019
RADY GMINY SOCHOCIN
z dnia 23 stycznia 2019 r.
zmieniającej uchwałę Nr XI/89/2008 w sprawie uchwalenia statutu gminy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. Urz. z 2018 r. poz. 994 ze zm. ) do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy
uchwalanie statutu gminy.
W art.1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia
udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych
organów publicznych dokonano zmian w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym.
W projekcie uchwały dostosowano zapisy zawarte w statucie gminy Sochocin do
zmienionych zapisów zawartych w ustawie o samorządzie gminnym, a także w celu
usprawnienia obsługi administracyjnej posiedzeń komisji, do podpisywania protokołów
z wyżej wymienionych posiedzeń wskazano przewodniczącego obrad.
W związku z powyższym przedstawiam uchwałę w sprawie zmian w statucie gminy
Sochocin.

