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Protokół Nr III/2018 

z III Sesji Rady Gminy Sochocin 

z dnia 19 grudnia 2018 roku 

odbytej w sali narad Urzędu Gminy Sochocin 

pod przewodnictwem Pana Stanisława Kwiatkowskiego 

- Przewodniczącego Rady Gminy 

 

Obrady rozpoczęto o godz. 13.00 zakończono 14.30  

Stan Radnych – 15, obecnych – 15 

 

Ad – 1 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym               

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy – otworzył III Sesję Rady 

Gminy Sochocin VIII kadencji samorządu gminnego. Stwierdził, że w Sesji uczestniczy 15 

Radnych,  co stanowi quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał. 

Następnie powitał Państwa Radnych oraz Sołtysów, Wójta Gminy Sochocin, Radnych 

Powiatu Płońskiego, Radcę Prawnego, Przedstawicieli Urzędu Gminy w Sochocinie, 

zaproszonych gości, przedstawicieli lokalnych mediów oraz wszystkich obecnych na sesji.  

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji  i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z I Sesji Rady Gminy Sochocin odbytej w dniu 19 listopada 2018 

roku. 

4. Informacja Wójta o działaniach międzysesyjnych. 

5. Wystąpienia zaproszonych gości. 

6. Dyskusja. 

7. Podjęcie uchwał:  

1) w sprawie zmiany uchwały Nr II/3/2018 Rady Gminy Sochocin z dnia 30 listopada         

2018 roku  w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej; 

2) w sprawie zmiany uchwały Nr II/4/2018 Rady Gminy Sochocin z dnia 30 listopada         

2018 roku  w sprawie powołania Komisji Gospodarczej; 

3) w sprawie zmiany uchwały Nr II/5/2018 Rady Gminy Sochocin z dnia 30 listopada         

2018 roku  w sprawie powołania Komisji skarg, wniosków i petycji; 

4) w sprawie planu pracy Rady Gminy Sochocin na 2019 rok; 
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5) w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok; 

6) w sprawie planu pracy Komisji Gospodarczej na 2019 rok; 

7) w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Gminy Sochocin; 

8) w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sochocin kontroli działalności 

Wójta Gminy; 

9) w sprawie zwolnienia dyrektora Publicznego Zespołu Szkół i Przedszkoli 

Samorządowych w Sochocinie z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć oraz obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

wicedyrektorowi i dyrektorom pozostałych szkół podstawowych dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Sochocin; 

10) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019-

2021; 

11) w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych dla Gminy Sochocin na 2019 rok; 

12) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Sochocin dla fragmentu obszaru położonego w miejscowości 

Smardzewo; 

13) zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/228/2014 z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie 

określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo 

świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych 

wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc 

Państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020; 

14) zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/229/2014 z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie 

podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy 

w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności 

dla osób objętych programem wieloletnim „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 

2014-2020 w formie pieniężnej; 

15) zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/230/2014 z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie 

ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy           

w zakresie dożywiania 2014-2020”; 

16) w  sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin; 

17) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2018 rok; 

18) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Sochocin. 

8. Zamknięcie obrad III Sesji Rady Gminy. 
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Ad – 2 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do punktu                        

2 porządku obrad „Przyjęcie porządku obrad”. 

 

Pan Przewodniczący zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos w sprawie 

porządku obrad. 

Pan Dariusz Kujawski- Radny zwrócił się z zapytaniem dotyczącym projektu uchwały               

nr 9 w sprawie zwolnienia dyrektora Publicznego Zespołu Szkół i Przedszkoli 

Samorządowych w Sochocinie z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć oraz obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

wicedyrektorowi i dyrektorom pozostałych szkół podstawowych dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Sochocin. Czy nie powinna być powołana Komisja w celu 

przedyskutowania tego projektu uchwały. Zaproponował zdjęcie tego projektu uchwały             

z porządku obrad. 

Pan Krzysztof Dzięgielewski- Radny zwrócił uwagę, że na sesji można wyjaśnić 

wątpliwości jeżeli takie pojawiły się, by nie przeciągać w czasie podjęcia uchwały. 

Pani Agnieszka Wiśniewska- Kierownik Wydziału Kadr, Oświaty i spraw 

organizacyjnych przedstawiła projekt uchwały wyjaśniając zasadność jej podjęcia. 

W dyskusji dotyczącej projektu uchwały zabrały głos również Pani Beata Grabarczyk-

Tomaszewicz Dyrektor Publicznego Zespołu Szkół i Przedszkoli Samorządowych                    

w Sochocinie oraz Pani Małgorzata Tomaszek Dyrektor Szkoły Podstawowej                         

w Kołozębiu. 

Nie było więcej uwag. 

Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie imienne porządek obrad bez zmian. 

Wyniki głosowania: 

Głosowało 15 Radnych: „za” – 15, „przeciw” – 0, „wstrzymał się od głosu” – 0. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że porządek obrad bez poprawek przyjęto 

jednogłośnie. 
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Ad – 3 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do punktu                      

3 porządku obrad „Przyjęcie protokołu z I Sesji Rady Gminy Sochocin odbytej w dniu            

19 listopada 2018 roku.” 

Pan Przewodniczący zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos w sprawie 

protokołu. 

Nie było uwag. 

 

Ad – 4 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do punktu                       

4 porządku obrad „Informacja Wójta o działaniach międzysesyjnych”. Poprosił o zabranie 

głosu Jerzego Ryzińskiego – Wójta Gminy. 

Pan Jerzy Ryziński – Wójt Gminy przedstawił informację Wójta o działaniach 

międzysesyjnych. (Informacja stanowi załącznik do protokołu) 

 

Ad. – 5 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do punktu                    

5 porządku obrad „Wystąpienia zaproszonych gości”. Przewodniczący zwrócił się                        

z zapytaniem czy ktoś z Państwa zaproszonych gości chciałby zabrać głos. 

Nie było wystąpień. 

 

Ad – 6 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do punktu                      

6 porządku obrad „Dyskusja”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Zaprosił Radnych do dyskusji, pytając czy ktoś chciałby zabrać głos. 

Pani Anna Giranowska- Radna zwróciła się z zapytaniem dotyczącym lewoskrętów                  

w miejscowościach Wycinki, Biele, Sochocin.  

Pan Jerzy Ryziński- Wójt Gminy odpowiedział, że wybiera się na rozmowę do Generalnej 

Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad by podjąć się tego tematu.  

Pan Wacław Rutkowski- Radny zwrócił się z zapytaniem dotyczącym ronda na 

skrzyżowaniu w Sochocinie.  
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Pan Jerzy Ryziński- Wójt Gminy odpowiedział, że Gmina wykonała w swoim zakresie 

dokumentację, a koszty budowy ronda ma ponieść GDDKiA.  

 

 Ad - 7 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do punktu                     

7 porządku obrad „Podjęcie uchwał”. Przedstawił oraz poddał pod głosowanie projekt 

uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/3/2018 Rady Gminy Sochocin z dnia 30 listopada 

2018 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej. 

Wyniki głosowania projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/3/2018 Rady 

Gminy Sochocin z dnia 30 listopada 2018 roku  w sprawie powołania Komisji 

Rewizyjnej: 

Głosowało 15 Radnych: „za” -15, Radnych, „przeciw” -0, „wstrzymał się od głosu” – 0 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.  

Uchwale nadano nr III/12/2018. 

 

Następnie Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy przedstawił oraz 

poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/4/2018 Rady 

Gminy Sochocin z dnia 30 listopada 2018 roku  w sprawie powołania Komisji Gospodarczej. 

Wyniki głosowania projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/4/2018 Rady 

Gminy Sochocin z dnia 30 listopada 2018 roku  w sprawie powołania Komisji 

Gospodarczej: 

Głosowało 15 Radnych: „za” – 15, „przeciw” – 0, „wstrzymał się od głosu” – 0. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwale nadano nr III/13/2018. 
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Następnie Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy przedstawił oraz 

poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/5/2018 Rady 

Gminy Sochocin  z dnia 30 listopada 2018 roku  w sprawie powołania Komisji skarg, 

wniosków i petycji. 

Wyniki głosowania projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/5/2018 Rady 

Gminy Sochocin z dnia 30 listopada 2018 roku  w sprawie powołania Komisji skarg, 

wniosków  i petycji: 

Głosowało 15 Radnych: „za” – 15, „przeciw” – 0, „wstrzymał się od głosu” – 0. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwale nadano nr III/14/2018. 

 

Następnie Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy przedstawił oraz 

poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy Sochocin na 

2019 rok. 

Wyniki głosowania projektu uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy Sochocin na 

2019 rok: 

Głosowało 15 Radnych: „za” – 15, „przeciw” – 0, „wstrzymał się od głosu” – 0. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwale nadano nr III/15/2018. 

 

Następnie Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy poddał pod 

głosowanie projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok 

przedstawiony przez Pana Krzysztofa Dzięgielewskiego- Przewodniczącego ww. Komisji. 

Wyniki głosowania projektu uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 

2019 rok: 

Głosowało 15 Radnych: „za” – 15, „przeciw” – 0, „wstrzymał się od głosu” – 0. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwale nadano nr III/16/2018. 
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Następnie Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy poddał pod 

głosowanie projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Gospodarczej na 2019 rok 

przedstawiony przez Annę Giranowską- Przewodniczącą ww. Komisji. 

Wyniki głosowania projektu uchwały w sprawie planu pracy Komisji Gospodarczej na 

2019 rok: 

Głosowało 15 Radnych: „za” – 15, „przeciw” – 0, „wstrzymał się od głosu” – 0. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwale nadano nr III/17/2018. 

 

Następnie Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy przedstawił oraz 

poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Gminy 

Sochocin. 

Wyniki głosowania projektu uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Gminy 

Sochocin: 

Głosowało 15 Radnych: „za” – 15, „przeciw” – 0, „wstrzymał się od głosu” – 0. Przewodniczący 

Rady Gminy stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Uchwale nadano nr III/18/2018. 

 

Następnie Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy przedstawił oraz 

poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 

Sochocin kontroli działalności Wójta Gminy. 

Wyniki głosowania projektu uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady 

Gminy Sochocin kontroli działalności Wójta Gminy: 

Głosowało 15 Radnych: „za” – 15, „przeciw” – 0, „wstrzymał się od głosu” – 0. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwale nadano nr III/19/2018. 

 

Następnie Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy poddał pod 

głosowanie projekt uchwały w sprawie zwolnienia dyrektora Publicznego Zespołu Szkół                

i Przedszkoli Samorządowych w Sochocinie z obowiązku realizacji tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz obniżenia tygodniowego obowiązkowego 
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wymiaru godzin zajęć wicedyrektorowi i dyrektorom pozostałych szkół podstawowych dla 

których organem prowadzącym jest Gmina Sochocin.  

Wyniki głosowania projektu uchwały w sprawie zwolnienia dyrektora Publicznego 

Zespołu Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Sochocinie z obowiązku realizacji 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz obniżenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć wicedyrektorowi i dyrektorom pozostałych szkół 

podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Sochocin: 

Głosowało 15 Radnych: „za” – 14, „przeciw” – 0, „wstrzymał się od głosu” – 1. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała została przyjęta większością głosów. 

Uchwale nadano nr III/20/2018. 

 

Następnie Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy poddał pod 

głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii na lata 2019-2021. 

Wyniki głosowania projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019-2021: 

Głosowało 15 Radnych: „za” – 15, „przeciw” – 0, „wstrzymał się od głosu” – 0. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwale nadano nr III/21/2018. 

 

Następnie Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy poddał pod 

głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych dla Gminy Sochocin na 2019 rok. 

Wyniki głosowania projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki               

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Sochocin na 2019 rok: 

Głosowało 15 Radnych: „za” – 15, „przeciw” – 0, „wstrzymał się od głosu” – 0. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwale nadano nr III/22/2018. 
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Następnie Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy poddał pod 

głosowanie projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Sochocin dla fragmentu obszaru położonego                 

w miejscowości Smardzewo przedstawiony przez Panią Emilię Budek- Podinspektora ds. 

gospodarki komunalnej i zagospodarowania przestrzennego. 

Wyniki głosowania projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sochocin dla fragmentu 

obszaru położonego w miejscowości Smardzewo: 

Głosowało 15 Radnych: „za” – 15, „przeciw” – 0, „wstrzymał się od głosu” – 0. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwale nadano nr III/23/2018. 

 

Następnie Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy poddał pod 

głosowanie projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie 

dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów 

żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole               

i w domu” na lata 2019– 2023. 

Wyniki głosowania projektu uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków              

w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci 

produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem 

„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019– 2023: 

Głosowało 15 Radnych: „za” – 15, „przeciw” – 0, „wstrzymał się od głosu” – 0. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwale nadano nr III/24/2018. 

 

Następnie Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy poddał pod 

głosowanie projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego 

uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie 

świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim 

rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 w formie pieniężnej. 

Wyniki głosowania projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego 

uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie 
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świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim 

rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 w formie 

pieniężnej: 

Głosowało 15 Radnych: „za” – 15, „przeciw” – 0, „wstrzymał się od głosu” – 0. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwale nadano nr III/25/2018. 

 

Następnie Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy poddał pod 

głosowanie projekt uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego             

w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023. 

Wyniki głosowania projektu uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu 

osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023: 

Głosowało 15 Radnych: „za” – 15, „przeciw” – 0, „wstrzymał się od głosu” – 0. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwale nadano nr III/26/2018. 

 

Następnie Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy poddał pod 

głosowanie projekt uchwały w  sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Sochocin przedstawiony przez Panią Marzannę Kucharzak- Skarbnika Gminy. 

Wyniki głosowania projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Sochocin: 

Głosowało 15 Radnych: „za” – 15, „przeciw” – 0, „wstrzymał się od głosu” – 0. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwale nadano nr III/27/2018. 

 

Następnie Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy poddał pod 

głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2018 

rok przedstawiony przez Panią Marzannę Kucharzak- Skarbnika Gminy. 

Wyniki głosowania projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy 

Sochocin na 2018 rok: 

Głosowało 15 Radnych: „za” – 15, „przeciw” – 0, „wstrzymał się od głosu” – 0.Przewodniczący Rady 

Gminy stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Uchwale nadano nr III/28/2018. 
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Następnie Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy poddał pod 

głosowanie projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy 

Sochocin przedstawiony przez Jolantę Kochanowską- Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej 

VII kadencji, która była właściwa przy rozpatrywaniu ww. skargi. 

Wyniki głosowania projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność 

Wójta Gminy Sochocin: 

Głosowało 15 Radnych: „za” – 15, „przeciw” – 0, „wstrzymał się od głosu” – 0. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwale nadano nr III/29/2018. 

 

Ad – 8 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady zamknął obrady z III Sesji Rady 

Gminy Sochocin słowami „Zamykam obrady III Sesji Rady Gminy. Dziękuję Państwu za 

uwagę”. 

 

 

 

 

 

           

 

 

Protokół sporządziła: 

Agnieszka Wrońska 

 

 

Nagranie video z III Sesji Rady Gminy Sochocin z dokładnymi wypowiedziami dostępne na stronie Urzędu Gminy Sochocin 

www.sochocin.pl link http://sochocin.pl/wideo/iii-sesja-rady-gminy-sochocin-19-12-2018-r-wideo-1200/ 


