UCHWALA NR XXVIIII21112014
RADY GMINY SOCHOCIN
z dnia 31 marca 2014 r.

w sprawie zmiany Statutu Gminy Sochocin

Na podstawie art.lS ust. 2 pkt 1, art. 40 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia S marca
1990 roku 0 samorz'ldzie gmilIDym (t.j. Oz. U. z 2013 r. poz. 594 z p6Zn. zm.) oraz § 125
Uchwaly Nr XIIS9/200S Rady Gminy Sochocin z dnia 27 maja 200S roku w sprawie
uchwalenia statutu gminy ( Oz. Urz. Woj. Maz. Nr 149 poz. 5244 z dnia 1 wrzesnia 200Sr.)
Rada Gminy u c h w a 1 a , co nast~puje:

§ 1. W uchwale Nr XIIS9/200S Rady Gminy Sochocin z dnia 27 maja 200S roku
w sprawie uchwalenia statutu gminy (Oz. Urz. Woj. Maz. z 200S r. Nr 149,poz.5244 z dnia
1 wrzesnia 200Sr.) oraz uchwaly Nr XVIII132/2012 Rady Gminy Sochocin z dnia 2S
listopada 2012 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Sochocin (Dz. Urz. Woj. Maz. poz.
9S64 z dnia 17 grudnia 2012 r.) wprowadza si~ nast~pujqce zmiany:
1) w § 70 pkt. 1 otrzymuje

nast~pujqce

brzmienie:

" 1) komisj~ rewizyjnq, kt6ra jest jednoczeSnie komisjq wlasciwq do spraw budzetu,
w skladzie 3 os6b, w przypadku utworzenia w trakcie kadencji Rady Gminy Klubu Radnych
sklad Komisji Rewizyjnej zostanie poszerzony 0 osob~ wskazanq przez Przewodniczqcego
Klubu";
2) w zalqczniku Nr 4 do Statutu Gminy w § 11 dodaje

si~

ust. 3 w brzmieniu:

,,3. W przypadku r6wniej liczby glos6w, decyduje glos Przewodniczqcego".

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza

si~

W 6jtowi Gminy.

§ 3. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w DzielIDiku
Urz~dowym Wojew6dztwa Mazowieckiego.

Zi~adY

Dariu

,eVl

UZASADNIENIE
do UCHWALY NR XXVIIII21112014
RADY GMINY SOCHOCINo
z dnia 31 marca 2014 r.

w sprawie zmiany Statutu Gminy Sochocin

Zgodnie

z

art.18

ust.2

pkt

ustawy

z

dnia

8

marca

1990

roku

o samorz'\.dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.594 z p6Zn. zm.) do wyl'\.cznej
wlasciwosci rady gminy nalezy uchwalanie statutu gminy.
Zgodnie z art. 40 ust. 2 pkt 1 w/w ustawy organy gminy mog'\. wydawac akty prawa
miejscowego w zakresie

wewn~trznego

ustroju gminy oraz jednostek pomocniczych.

Na podstawie § 125 Uchwaly Nr XV89/2008 Rady Gminy Sochocin z dnia 27 maja
2008 roku w sprawie uchwalenia statutu gminy ( Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 149 poz. 5244 z dnia
1 wrzesnia 2008r.) zmiany Statutu dokonywane S'\. przez

rad~,

w trybie wlasciwym dla jego

uchwalenia.
Podj~cie

dzialan w celu aktualizacji Statutu wynika w szczeg6lnosci:

1) utworzenia Klubu Radnych i w zwiqzku z tym zmiany skladu Komisji Rewizyjnej.
W zwi'tZku z powyzszym przedstawiam projekt uchwaly w sprawie zmiany Statutu
Gminy Sochocin.
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