
UCHWAŁA NR  IV/37/2019 

RADY GMINY SOCHOCIN 

z dnia 23 stycznia 2019 roku 

 

w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w gminie Sochocin 

  

Na  podstawie  art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym                      

(Dz. U. z  2018 r. poz. 944 ze zm.)  oraz § 111 uchwały Nr XXI/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 r., poz. 11764 oraz z 2018 r., poz. 10372) 

Rada Gminy Sochocin uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się, że wybory sołtysów i rad sołeckich w gminie Sochocin zostaną 

przeprowadzone w terminie od dnia 4 marca do dnia 10 kwietnia 2019 roku.           

2. Wykaz sołectw stanowi załącznik nr 5 do Statutu gminy (Dz.Urz. Woj. Maz. z 2014 r., poz. 

9814, z 2016 r., poz. 11764 oraz z 2018 r., poz. 10372). 

 § 2. Zasady i tryb wyborów sołtysa i rad sołeckiej określa uchwała nr XII/96/2012 Rady 

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

na terenie gminy Sochocin. 

§ 3. Zobowiązuje się Wójta Gminy do ustalenia harmonogramów i zapewnienia obsługi 

techniczno-organizacyjnej  zebrań. 

 § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                                              

                 

  

 

 

   



 

UZASADNIENIE 

do UCHWAŁY NR IV/37/2019  

RADY GMINY SOCHOCIN 

z dnia 23 stycznia 2019 roku 

 

w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich 

 

 

Zgodnie z art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym                         

(Dz. U. z  2018 r.  poz. 994 ze  zm.), sołtys oraz członkowie rady sołeckiej wybierani są                  

w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez 

stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania. 

 

W związku z § 111 uchwały Nr XXI/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 r., poz. 

11764 oraz z 2018 r., poz. 10372) wybory sołtysa i rady sołeckiej zarządza rada gminy                 

w drodze uchwały, nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia wyborów do rady gminy.  

 

W związku z powyższym przedkładam uchwałę. 

 

 

         


