
      UCHWAŁA Nr XV/123/2020 

RADY GMINY SOCHOCIN 

z dnia 16 marca 2020 r. 

 

w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2020 w zakresie  

utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy Sochocin. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 11, w związku z art. 8 ust. 2 i ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 

1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) i art. 6 ust.3 Ustawy z dnia 28 

marca 1933 roku o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2337) oraz 

art.216 ust.2 pkt. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 

2019 r. poz. 869) Rada Gminy  uchwala, co następuje : 

 

§ 1. Wyraża się zgodę na przyjęcie przez gminę Sochocin w 2020 roku, w drodze 

porozumienia zadania zleconego przez Wojewodę Mazowieckiego, dotyczącego obowiązku 

bieżącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy Sochocin. 

§ 2. Wykonanie zadania o którym mowa w § 1 nastąpi w ramach otrzymanych na ten cel 

środków finansowych. 

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Sochocin do zawarcia z Wojewodą Mazowieckim 

porozumienia o którym mowa w  § 1. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sochocin. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

                                

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

UCHWAŁY  Nr XV/123/2020 

RADY GMINY SOCHOCIN 

z dnia  16 marca 2020 r. 

 

w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2020 w zakresie  

utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy Sochocin. 
 

 

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

(Dz. U. z 2019 r. poz. 506) stanowi, iż: do wyłącznej  właściwości Rady Gminy należy 

podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa  w art.8 ust. 2 i 2a w/w 

ustawy. Są to zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, które gmina może 

wykonywać na podstawie porozumienia z organami tej administracji. W omawianym 

przypadku zadania dotyczą utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na obszarze 

należącym do gminy, dla których właściwym jest Wojewoda Mazowiecki. 

Zgoda Rady Gminy Sochocin jest warunkiem niezbędnym do przyjęcia przez Gminę 

Sochocin prowadzenia spraw z tego zakresu. 

W związku z powyższym przedstawiam uchwałę w sprawie przyjęcia zadań z zakresu 

administracji rządowej na rok 2020. 

 

       

  

 

 

 


