UCHWALA NR XXVIIII218/2014
RADY GMINY SOCHOCIN
z dnia 31 marca 2014

zadan z zakresu administracji rz~dowej na rok 2014
dotycz~cego obowi~zku utrzymania grob6w i cmentarzy wojennych na
terenie gminy Sochocin.

w sprawie

przyj~cia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 11, w zwi¢u z art. 8 ust. 2 i ust.3 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku

0

samorz'ldzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z pozn. zm.) i Art. 6 ust. 3

Ustawy z dnia 28 marca 1933 roku

0

grobach i cmentarzach ( Dz. U. z 1933 r. Nr 39 poz.311

z p6Zn.zm) oraz Art. 216 ust.2 pkt 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z p6Zn.zm) Rada Gminy uchwala, co

0

finansach

nast~puje

:

§ l. Wyraza si~ zgod~ na przYJ~cle przez gmln~ Sochocin w 2014 roku, w drodze
porozumienia zadania zleconego przez

Wojewod~

Mazowieckiego, dotyczctcego obowi'lZku

biezctcego utrzymania grob6w i cmentarzy wojennych na terenie gminy Sochocin.
§ 2. Wykonanie zadania

0

kt6rym mowa w § 1 nastctPi w ramach otrzymanych na ten cel

srodk6w finansowych.
§ 3. Upowaznia si~ W6jta Gminy Sochocin do zawarCla z Wojewodct Mazowieckim
porozumienia 0 kt6rym mowa w § 1.

§ 4. Wykonanie uchwaly powierza si~ W6jtowi Gminy Sochocin.
§ 5. Uchwala wchodzi w zycie z dniem

podj~cia.

UZASADNIENIE
do UCHWALY NR XXVIIII218/2014
RADY GMINY SOCHOCIN
z dnia 31 marca 2014 r.
w sprawie
na rok 2014

przyj~cia

dotycz~cego

zadan z zakresu administracji

rz~dowej

obowhlzku utrzymania grob6w i cmentarzy

wojennych na terenie gminy Sochocin.

Art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

0

samorzetdzie gminnym (t.j. Dz.

U. z 2013r. poz. 594 z poin.zm.) stanowi, iz : do wyletcznej wlasciwosci Rady Gminy nalezy
podejmowanie uchwal w sprawie

przyj~cia

zadan,

0

ktorych mowa w art.8 ust. 2 i 2a w/w

ustawy. Set to zadania zlecone z zakresu administracji rZetdowej, ktore gmina moze
wykonywac na podstawie porozumienia

z organami tej administracji.

W omawianym

przypadku zadania dotyczet utrzymania grobow i cmentarzy wojennych na obszarze
nalezetcym do gminy, dla ktorych wlasciwymjest Wojewoda Mazowiecki.
Zgoda Rady Gminy Sochocin jest warunkiem

niezb~dnym

do

przyj~cia

przez

Gmin~

Sochocin prowadzenia spraw z tego zakresu.
W zwi¥ku z powyzszym przedstawiam projekt w sprawie
administracj i rZetdowej na rok 2014.

Darius

przyj~cia

zadan z zakresu

