
UCHWAŁA NR XXI/161/2020
RADY GMINY SOCHOCIN

z dnia 30 listopada 2020 r.

w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Sochocinie

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713, ze zm.) oraz art. 13 ust.1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu 
i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020, poz. 194) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. W statucie nadanym Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Sochocinie Uchwałą                               Nr 
XXII/188/2017 Rady Gminy Sochocin z dnia 31 marca 2017r., w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi 
Kultury w Sochocinie, dokonuje się zmian jak niżej : 

1) każdorazowo użyte w różnej liczbie i różnym przypadku wyrazy „Gminny Ośrodek Kultury” zastępuje się 
użytymi w odpowiedniej liczbie i odpowiednim przypadku wyrazami „Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury”, 

2) każdorazowo użyte w różnej liczbie i różnym przypadku wyrazy „Gminny Ośrodek Kultury w Sochocinie” 
zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i odpowiednim przypadku wyrazami „ Miejsko - Gminny 
Ośrodek Kultury w Sochocinie”, 

3) każdorazowo użyty skrót „GOK” zastępuje się skrótem „MGOK” 

4) każdorazowo użyte w różnej liczbie i różnym przypadku wyrazy „Urząd Gminy” zastępuje się użytymi 
w odpowiedniej liczbie i odpowiednim przypadku wyrazami „Urząd Miasta i Gminy”. 

5) każdorazowo użyte w różnej liczbie i różnym przypadku wyrazy „Wójt Gminy Sochocin” zastępuje się 
użytymi w odpowiedniej liczbie i odpowiednim przypadku wyrazami „ Burmistrz Miasta i Gminy Sochocin”, 

6) każdorazowo użyte w różnej liczbie i różnym przypadku wyrazy „Wójt” zastępuje się użytymi w odpowiedniej 
liczbie i odpowiednim przypadku wyrazami                                     „Burmistrz Miasta i Gminy”, 

7) każdorazowo użyte w różnej liczbie i różnym przypadku wyrazy „Gmina” zastępuje się użytymi 
w odpowiedniej liczbie i odpowiednim przypadku wyrazami                       „Miasto i Gmina” 

8) każdorazowo użyte w różnej liczbie i różnym przypadku wyrazy „Gmina Sochocin” zastępuje się użytymi 
w odpowiedniej liczbie i odpowiednim przypadku wyrazami                       „Miasto i Gmina Sochocin" 

9) każdorazowo użyte w różnej liczbie i różnym przypadku wyrazy „Dyrektor GOK w Sochocinie” zastępuje się 
użytymi w odpowiedniej liczbie i odpowiednim przypadku wyrazami „Dyrektor MGOK w Sochocinie”, 

10) każdorazowo użyte w różnej liczbie i różnym przypadku wyrazy „Przewodniczący Rady Gminy”, zastępuje 
się użytymi w odpowiedniej liczbie i odpowiednim przypadku wyrazami „Przewodniczący Rady Miejskiej”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sochocin. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 stycznia 2021 r. 

 

Przewodniczący Rady 

Stanisław Kwiatkowski
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