
UCHWAŁA Nr XXVI/211/2021 

RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE 

z dnia 27 maja 2021r. 

 

 w sprawie zmiany uchwały nr XXX/235/2017 Rady Gminy Sochocin z dnia 

20 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie w Sochocinie 

Pomnika Poległych Żołnierzy Polskich w 1920 roku.  

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz. U. z 2020 poz. 713 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje: 

 

§ 1. W uchwale Nr XXX/235/2017  Rady Gminy Sochocin z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na wzniesienie w Sochocinie Pomnika Poległych Żołnierzy Polskich w 

1920 roku dokonuje się następujących zmian: 

1. W miejsce dotychczasowej nazwy „Pomnik Poległych Żołnierzy Polskich w 1920 

roku”, wpisuje się nazwę „Pomnik Żołnierzy Polskich Poległych w Obronie 

Niepodległości w 1920 roku.” 

2. Zmianie ulega załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Sochocin Nr XXX/235/2017 - 

Mapa z lokalizacją pomnika i otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej 

uchwały – Mapa z terenem oddanym w użyczenie. 

3. Zmianie ulega załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Sochocin Nr XXX/235/2017 

Rysunek z projektem pomnika autorstwa Ryszarda Tomasza Stryjeckich i otrzymuje 

brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały – Wizualizacja pomnika. 

§ 2. Szczegółowe warunki lokalizacji, posadowienia i formy architektonicznej pomnika będzie 

określał aneks do umowy użyczenia zawartej z Burmistrzem Miasta i Gminy Sochocin. 

§3. Integralną część uchwały stanowi załącznik nr 1 Mapa z terenem oddanym w użyczenie  

       oraz załącznik nr 2 Wizualizacja pomnika.  

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 



UZASADNIENIE 

UCHWAŁY Nr XXVI/211/2021 

RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE 

z dnia 27 maja 2021r. 

 

w sprawie zmiany uchwały nr XXX/235/2017 Rady Gminy Sochocin z dnia 20 grudnia 

2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie w Sochocinie Pomnika Poległych 

Żołnierzy Polskich w 1920 roku. 

 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 713 ze zm.)  do wyłącznej właściwości Rady Miejskiej należy 

m.in. podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących wznoszenia pomników, stąd konieczność 

przyjęcia uchwały przez Radę Miejską w Sochocinie. 

Społeczny Komitet Budowy Pomnika w Sochocinie ku czci Poległym Żołnierzom 

Polskim 1920 r. zwrócił się do Burmistrza Miasta i Gminy w Sochocinie o wyrażenie zgody na 

zmianę lokalizacji i formy architektonicznej Pomnika Poległych Żołnierzy Polskich w 1920 r. 

na działce nr ewid. 501 położonej w miejscowości Sochocin (Plac św. Jana Pawła II). Pomnik 

poświęcony będzie „Pamięci żołnierzy polskich poległych w obronie niepodległości Polski w 

powiecie płońskim i ciechanowskim w okolicach Sochocina w zwycięskiej wojnie przeciwko 

armii bolszewickiej w 1920 r.” 

Inwestorem pomnika będzie Społeczny Komitet Budowy Pomnika w Sochocinie, który 

poniesie koszty jego budowy, co oznacza, że niniejsza uchwała nie rodzi skutków finansowych 

dla Miasta i Gminy Sochocin. 

 

 
 

 

 

 


