
UCHWAŁA Nr IV/36/2019 

RADY GMINY SOCHOCIN 

z dnia 23 stycznia 2019 roku 

 

zmieniająca uchwałę nr XII/96/2012 Rady Gminy Sochocin z dnia 29 marca 2012 r.                

w sprawie  nadania statutów sołectwom położonym na terenie gminy Sochocin 

 

Na  podstawie  art. 35 ust. 1 i 3 i art. 40 ust. 2 pkt 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku                           

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), po przeprowadzeniu konsultacji       

z mieszkańcami Gminy Sochocin  Rada Gminy uchwala, co następuje: 

  

§ 1. W statucie sołectwa Baraki, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały Nr XII/96/2012 

Rady Gminy Sochocin z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie nadania statutów sołectwom 

położonym na terenie gminy Sochocin (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego  z 2012 r. poz. 3438), 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:                                                      

„ § 12. 1. Kadencja organów sołectwa trwa pięć lat.”                                                                                  

§ 2. W statucie sołectwa Bolęcin, stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały Nr XII/96/2012 

Rady Gminy Sochocin z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie nadania statutów sołectwom 

położonym na terenie gminy Sochocin (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego  z 2012 r. poz. 3438), 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:                                                      

„ § 12. 1. Kadencja organów sołectwa trwa pięć lat.”                                                                                 

§ 3. W statucie sołectwa Biele, stanowiącym załącznik nr 3 do uchwały Nr XII/96/2012 Rady 

Gminy Sochocin z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie nadania statutów sołectwom położonym 

na terenie gminy Sochocin (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego  z 2012 r. poz. 3438), wprowadza 

się następujące zmiany: 

1) § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:                                                     

„ § 12. 1. Kadencja organów sołectwa trwa pięć lat.”                                                                                 

§ 4. W statucie sołectwa Budy Gutarzewskie, stanowiącym załącznik nr 4 do uchwały                   

Nr XII/96/2012 Rady Gminy Sochocin z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie nadania statutów 

sołectwom położonym na terenie gminy Sochocin (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego  z 2012 r. 

poz. 3438), wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:                                                     

„ § 12. 1. Kadencja organów sołectwa trwa pięć lat.”                                                                                 

§ 5. W statucie sołectwa Ciemniewo, stanowiącym załącznik nr 5 do uchwały Nr XII/96/2012 

Rady Gminy Sochocin z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie nadania statutów sołectwom 

położonym na terenie gminy Sochocin (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego  z 2012 r. poz. 3438), 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:                                                     

„ § 12. 1. Kadencja organów sołectwa trwa pięć lat.”                                                                                 



§ 6. W statucie sołectwa Drożdżyn, stanowiącym załącznik nr 6 do uchwały Nr XII/96/2012 

Rady Gminy Sochocin z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie nadania statutów sołectwom 

położonym na terenie gminy Sochocin (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego  z 2012 r. poz. 3438), 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:                                                     

„ § 12. 1. Kadencja organów sołectwa trwa pięć lat.”                                                                                 

§ 7. W statucie sołectwa Gromadzyn, stanowiącym załącznik nr 7 do uchwały Nr XII/96/2012 

Rady Gminy Sochocin z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie nadania statutów sołectwom 

położonym na terenie gminy Sochocin (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego  z 2012 r. poz. 3438), 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:                                                     

„ § 12. 1. Kadencja organów sołectwa trwa pięć lat.”                                                                                 

§ 8. W statucie sołectwa Gutarzewo, stanowiącym załącznik nr 8 do uchwały Nr XII/96/2012 

Rady Gminy Sochocin z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie nadania statutów sołectwom 

położonym na terenie gminy Sochocin (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego  z 2012 r. poz. 3438), 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:                                                     

„ § 12. 1. Kadencja organów sołectwa trwa pięć lat.”                                                                                 

§ 9. W statucie sołectwa Idzikowice, stanowiącym załącznik nr 9 do uchwały Nr XII/96/2012 

Rady Gminy Sochocin z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie nadania statutów sołectwom 

położonym na terenie gminy Sochocin (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego  z 2012 r. poz. 3438), 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:                                                     

„ § 12. 1. Kadencja organów sołectwa trwa pięć lat.”                                                                                 

§ 10. W statucie sołectwa Jędrzejewo, stanowiącym załącznik nr 10 do uchwały Nr 

XII/96/2012 Rady Gminy Sochocin z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie nadania statutów 

sołectwom położonym na terenie gminy Sochocin (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego  z 2012 r. 

poz. 3438), wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:                                                     

„ § 12. 1. Kadencja organów sołectwa trwa pięć lat.”                                                                                 

§ 11. W statucie sołectwa Kępa, stanowiącym załącznik nr 11 do uchwały Nr XII/96/2012 

Rady Gminy Sochocin z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie nadania statutów sołectwom 

położonym na terenie gminy Sochocin (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego  z 2012 r. poz. 3438), 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:                                                     

„ § 12. 1. Kadencja organów sołectwa trwa pięć lat.”                                                                                 

                                          

§ 12. W statucie sołectwa Kolonia Sochocin, stanowiącym załącznik nr 12 do uchwały                 

Nr XII/96/2012 Rady Gminy Sochocin z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie nadania statutów 

sołectwom położonym na terenie gminy Sochocin (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego  z 2012 r. 

poz. 3438), wprowadza się następujące zmiany: 



1) § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:                                                     

„ § 12. 1. Kadencja organów sołectwa trwa pięć lat.”                                                                                 

§ 13. W statucie sołectwa Koliszewo, stanowiącym załącznik nr 13 do uchwały Nr 

XII/96/2012 Rady Gminy Sochocin z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie nadania statutów 

sołectwom położonym na terenie gminy Sochocin (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego  z 2012 r. 

poz. 3438), wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:                                                     

„ § 12. 1. Kadencja organów sołectwa trwa pięć lat.”                                                                                 

§ 14. W statucie sołectwa Kołoząb, stanowiącym załącznik nr 14 do uchwały Nr XII/96/2012 

Rady Gminy Sochocin z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie nadania statutów sołectwom 

położonym na terenie gminy Sochocin (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego  z 2012 r. poz. 3438), 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:                                                     

„ § 12. 1. Kadencja organów sołectwa trwa pięć lat.”                                                                                 

§ 15. W statucie sołectwa Kondrajec, stanowiącym załącznik nr 15 do uchwały                                 

Nr XII/96/2012 Rady Gminy Sochocin z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie nadania statutów 

sołectwom położonym na terenie gminy Sochocin (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego  z 2012 r. 

poz. 3438), wprowadza się następujące zmiany:  

1) § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:                                                     

„ § 12. 1. Kadencja organów sołectwa trwa pięć lat.”                                                                                 

 

§ 16. W statucie sołectwa Kuchary Żydowskie, stanowiącym załącznik nr 16 do uchwały            

Nr XII/96/2012 Rady Gminy Sochocin z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie nadania statutów 

sołectwom położonym na terenie gminy Sochocin (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego  z 2012 r. 

poz. 3438), wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:                                                     

„ § 12. 1. Kadencja organów sołectwa trwa pięć lat.”                                                                                 

§ 17. W statucie sołectwa Kuchary Królewskie, stanowiącym załącznik nr 17 do uchwały           

Nr XII/96/2012 Rady Gminy Sochocin z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie nadania statutów 

sołectwom położonym na terenie gminy Sochocin (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego  z 2012 r. 

poz. 3438), wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:                                                     

„ § 12. 1. Kadencja organów sołectwa trwa pięć lat.”                                                                                 

§ 18. W statucie sołectwa Milewo, stanowiącym załącznik nr 18 do uchwały Nr XII/96/2012 

Rady Gminy Sochocin z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie nadania statutów sołectwom 

położonym na terenie gminy Sochocin (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego  z 2012 r. poz. 3438), 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:                                                     

„ § 12. 1. Kadencja organów sołectwa trwa pięć lat.”                                                                                 



§ 19. W statucie sołectwa Niewikla, stanowiącym załącznik nr 19 do uchwały Nr XII/96/2012 

Rady Gminy Sochocin z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie nadania statutów sołectwom 

położonym na terenie gminy Sochocin (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego  z 2012 r. poz. 3438), 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:                                                     

„ § 12. 1. Kadencja organów sołectwa trwa pięć lat.” 

                                                                                 

§ 20. W statucie sołectwa Pruszkowo, stanowiącym załącznik nr 20 do uchwały Nr 

XII/96/2012 Rady Gminy Sochocin z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie nadania statutów 

sołectwom położonym na terenie gminy Sochocin (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego  z 2012 r. 

poz. 3438), wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:                                                     

„ § 12. 1. Kadencja organów sołectwa trwa pięć lat.”                                                                                 

 

§ 21. W statucie sołectwa Podsmardzewo, stanowiącym załącznik nr 21 do uchwały                      

Nr XII/96/2012 Rady Gminy Sochocin z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie nadania statutów 

sołectwom położonym na terenie gminy Sochocin (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego  z 2012 r. 

poz. 3438), wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:                                                     

„ § 12. 1. Kadencja organów sołectwa trwa pięć lat.”                                                                                 

 

§ 22. W statucie sołectwa Rzy, stanowiącym załącznik nr 22 do uchwały  Nr XII/96/2012 

Rady Gminy Sochocin z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie nadania statutów sołectwom 

położonym na terenie gminy Sochocin (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego  z 2012 r. poz. 3438), 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:                                                     

„ § 12. 1. Kadencja organów sołectwa trwa pięć lat.”                                                                                 

§ 23. W statucie sołectwa Smardzewo, stanowiącym załącznik nr 23 do uchwały                             

Nr XII/96/2012 Rady Gminy Sochocin z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie nadania statutów 

sołectwom położonym na terenie gminy Sochocin (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego  z 2012 r. 

poz. 3438), wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:                                                     

„ § 12. 1. Kadencja organów sołectwa trwa pięć lat.”  

                                                                                

§ 24. W statucie sołectwa Sochocin, stanowiącym załącznik nr 24 do uchwały Nr XII/96/2012 

Rady Gminy Sochocin z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie nadania statutów sołectwom 

położonym na terenie gminy Sochocin (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego  z 2012 r. poz. 3438), 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:                                                     

„ § 12. 1. Kadencja organów sołectwa trwa pięć lat.”  

                                                                                



§ 25. W statucie sołectwa Ślepowrony, stanowiącym załącznik nr 25 do uchwały                             

Nr XII/96/2012 Rady Gminy Sochocin z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie nadania statutów 

sołectwom położonym na terenie gminy Sochocin (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego  z 2012 r. 

poz. 3438), wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:                                                     

„ § 12. 1. Kadencja organów sołectwa trwa pięć lat.”                                                                                 

§ 26. W statucie sołectwa Wycinki, stanowiącym załącznik nr 26 do uchwały Nr XII/96/2012 

Rady Gminy Sochocin z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie nadania statutów sołectwom 

położonym na terenie gminy Sochocin (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego  z 2012 r. poz. 3438), 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:                                                     

„ § 12. 1. Kadencja organów sołectwa trwa pięć lat.”                                                                                 

§ 27. W statucie sołectwa Wierzbówiec, stanowiącym załącznik nr 27 do uchwały                          

Nr XII/96/2012 Rady Gminy Sochocin z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie nadania statutów 

sołectwom położonym na terenie gminy Sochocin (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego  z 2012 r. 

poz. 3438), wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:                                                     

„ § 12. 1. Kadencja organów sołectwa trwa pięć lat.”                                                                                 

§ 28. W statucie sołectwa Żelechy, stanowiącym załącznik nr 28 do uchwały Nr XII/96/2012 

Rady Gminy Sochocin z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie nadania statutów sołectwom 

położonym na terenie gminy Sochocin (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego  z 2012 r. poz. 3438), 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:                                                     

„ § 12. 1. Kadencja organów sołectwa trwa pięć lat.”                                                                                 

§ 29. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sochocin. 

 § 30. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

 

                                                                 

 

 

 

 

 



 

 

UZASADNIENIE 

do UCHWAŁY Nr IV/36/2019 

RADY GMINY SOCHOCIN 

z dnia 23 stycznia 2019 roku 

 

zmieniającej uchwałę nr XII/96/2012 Rady Gminy Sochocin z dnia 29 marca 2012 r.                

w sprawie  nadania statutów sołectwom położonym na terenie gminy Sochocin 

 

Zgodnie z  art. 35 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym                       

(Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), organizację i zakres działania jednostki pomocniczej jaką 

jest sołectwo, określa Rada Gminy odrębnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji 

społecznych z mieszkańcami. 

 

W uchwale zmiana dotyczy § 12 ust. 1, w którym dokonano wydłużenia kadencji organów 

sołectwa z 4 do 5 lat wyrównując ją z kadencją organów gminy. 

Konsultacje w sprawie zmiany projektów statutów z mieszkańcami sołectw zostały 

przeprowadzone w formie ankiet w okresie od 15 stycznia 2019 r. do  21 stycznia 2019 r. 

Konsultacje z mieszkańcami miały charakter opiniodawczy. 

 

W związku z przeprowadzonymi konsultacjami z mieszkańcami sołectw dotyczącymi  

zmiany statutów w sołectwach na terenie Gminy Sochocin uzasadnione jest podjęcie 

niniejszej uchwały. 

 

W związku z powyższym przedkładam uchwałę. 

 

 

 

 

                                                                  

 

 


