
UCHWAŁA Nr XIX/166/2016 

RADY GMINY SOCHOCIN 

z dnia 20 grudnia 2016 r. 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu gminy 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

 ( Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm. ) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

 

§ 1. W uchwale  Nr XI/89/2008 Rady miny Sochocin z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie 

uchwalenia statutu gminy wprowadza się następujące zmiany: 

1) po rozdziale VI dodaje się rozdział VI a „Zasady i tryb rozpatrywania skarg, wniosków 

oraz petycji”,  który otrzymuje brzmienie: 

„ ROZDZIAŁ VI A 

ZASADY  I TRYB ROZPATRYWANIA SKARG, WNIOSKÓW ORAZ PETYCJI 

§ 87a. Przewodniczący Rady przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków 

  w wyznaczonym dniu tygodnia i określonych godzinach. 

§ 87 b. 1.  Przewodniczący, po otrzymaniu skargi, wniosku albo  petycji,  przekazuje 

niezwłocznie   do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 

 

2. Komisja Rewizyjna  po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, wydaje opinię  i 

proponuje  sposób rozstrzygnięcia skargi, wniosku albo petycji przygotowując w tym zakresie 

projekt uchwały.”; 

2) w załączniku nr 4 do Statutu gminy „REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ RADY 

GMINY SOCHOCIN” w § 9 dodaje się  ustęp 6 w brzmieniu: 

„6. Zapisy ust.1-5 mają zastosowanie do petycji”. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XVII/140/2016 Rady Gminy Sochocin z dnia27 października 2016 

r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu gminy. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

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

Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

         



UZASADNIENIE 

do UCHWAŁY Nr XIX/166/2016 

RADY GMINY SOCHOCIN 

z dnia 20 grudnia 2016 r. 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu gminy 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

 (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) do właściwości Rady Gminy należy stanowienie                      

w sprawach zastrzeżonych ustawami do jej kompetencji. 

 

Zgodnie z art. 9  ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. ( Dz.U. poz.1195) petycja złożona do  organu  

stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego jest rozpatrywana  przez ten organ, chyba 

że w statucie tej jednostki zostanie wskazany organ wewnętrzny właściwy w tym zakresie. 

W statucie Gminy Sochocin proponuje się dodać rozdział VI a „Zasady i tryb rozpatrywania 

skarg, wniosków oraz petycji”  oraz  dokonać  zmian w załączniku nr 4 do Statutu gminy 

„Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sochocin” w celu ujednolicenia zasad 

rozpatrywania skarg, wniosków oraz petycji przez Komisję Rewizyjną 

 -przygotowywania  przez  tę Komisję propozycji sposobu ich rozstrzygania. 

 

W związku z powyższym uzasadnieniem przedstawiam uchwałę zmieniającą uchwałę                  

w sprawie uchwalenia statutu gminy. 

 

 

 

  


