UCHWAŁA NR XXXI/246/2014
RADY GMINY SOCHOCIN
z dnia 26 sierpnia 2014 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego statutu gminy
Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz. U. z 2011 r. Nr 197 poz. 1172
z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Ogłasza się tekst jednolity uchwały w sprawie uchwalenia statutu gminy.
2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1 nastąpi w formie Obwieszczenia Rady Gminy
Sochocin z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały
w sprawie uchwalenia statutu gminy, zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszej
uchwały.
§ 2. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Obwieszczenie, o którym mowa w § 1 ust. 2, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.
3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Gminy Sochocin, a także poprzez zamieszczenie jej treści w biuletynie
informacji publicznej na stronie www.sochocin.pl.

UZASADNIENIE
do UCHWAŁY NR XXXI/246/2014
RADY GMINY SOCHOCIN
z dnia 26 sierpnia 2014 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego statutu gminy
Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, organy jednostki samorządu
terytorialnego zobowiązane są do ogłaszania tekstów jednolitych znowelizowanych aktów
normatywnych nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy.
W uchwale Nr XI/89/2008 Rady Gminy Sochocin z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie
uchwalenia statutu gminy (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 149, poz.5244) dokonano następujących
zmian:
1) uchwałą nr XVII/132/2012 Rady Gminy Sochocin z dnia 28 listopada 2012 r.

w sprawie zmiany Statutu Gminy Sochocin ( Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 9864) ;
2) uchwałą nr XXVIII/211/2014 Rady Gminy Sochocin z dnia 31 marca 2014 r.

w sprawie zmiany Statutu Gminy Sochocin ( Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 4154);
3) uchwałą nr XXIX/236/2014 Rady Gminy Sochocin z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie

zmiany statutu gminy Sochocin ( Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 5983) .
W związku z wyżej przedstawionymi zmianami przedkładam projekt uchwały w sprawie
ogłoszenia tekstu jednolitego statutu gminy.

