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Protokół Nr XXXI/2018 

z XXXI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Sochocin  

z dnia 28 lutego 2018 roku  

odbytej w sali narad Urzędu Gminy Sochocin  

pod przewodnictwem Pana Stanisława Kwiatkowskiego  

- Przewodniczącego Rady Gminy 

 

 Obrady rozpoczęto o godz. 12.00 

 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 XXXI 

Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Sochocin VII kadencji samorządu gminnego. Stwierdził, że 

w Sesji uczestniczy 15 Radnych, czyli quorum władne do podejmowania prawomocnych 

uchwał.  

Następnie powitał:  

1. Państwa Radnych i Państwa Sołtysów 

2. Pana Andrzeja Romatowskiego– Wójta Gminy Sochocin  

3. Pana Leonarda Milewskiego- Radnego Powiatu Płońskiego 

4. Pana Piotra Zdziebłowskiego z Kancelarii  Radców Prawnych, 

5. Panią  Elżbietę Krauze-Sekretarza Gminy 

6. Panią Marzannę Kucharzak –Skarbnika Gminy 

7. Kierowników Jednostek Organizacyjnych oraz Urzędu Gminy Sochocin wraz                    

z pracownikami 

8. Przedstawicieli lokalnych mediów oraz wszystkich obecnych na sesji. 
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Ad – 2  

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do                         

punktu 2 „Przyjęcie porządku obrad ”. 

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji  i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Podjęcie uchwał:  

1) w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Sochocin; 

2) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Sochocin dla fragmentu obszaru położonego                      

w miejscowości Sochocin; 

3) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Sochocin dla fragmentu obszaru położonego                          

w miejscowości Kępa; 

4) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Sochocin dla części działki oznaczonej nr ewid. 150 

położonej w miejscowości Smardzewo; 

5) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia i realizacji „Programu Rewitalizacji 

Gminy Sochocin”; 

6) w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2018 w 

zakresie  utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy 

Sochocin; 

7) w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt                      

w mieszkaniach chronionych i ośrodkach wsparcia udzielających schronienia 

osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym; 

8) w sprawie uchwalenia „Programu Wspierania Rodziny w Gminie Sochocin  na 

lata 2018-2020”; 

9) w sprawie podziału na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych 

wybieranych  w każdym okręgu wyborczym. 

4. Zamknięcie obrad XXXI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy. 
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Pan Andrzej Romatowski- Wójt Gminy Sochocin  zwrócił się z prośbą do Rady Gminy                 

o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia                  

i realizacji „Programu Rewitalizacji Gminy Sochocin”. Swoją prośbę uzasadnił, że w dniu 

wczorajszym otrzymał dyspozycję od Wojewody Mazowieckiego dotyczącą podjęcia tej 

uchwały. Zwrócił się z prośbą do Pana Dariusza Wiśniewskiego- Inspektora ds. inwestycji                 

o szczegółowe  wyjaśnienie. 

Pan Dariusz Wiśniewski- Inspektor ds. inwestycji poinformował, że jest potrzeba zmienić 

załącznik graficzny do Programu Rewitalizacji Gminy Sochocin, gdyż osoba oceniająca 

Program nakazała aby dołączyć mapę w skali 1:5000 na której będzie wyznaczony obszar tej 

rewitalizacji, z czym Pan Dariusz Wiśniewski się nie zgadza. Dodał, że dotychczasowa mapa 

załączona do Programu Rewitalizacji została dopracowana szczegółowo i perfekcyjnie przez 

informatyka. Poinformował Radę, że załącznik graficzny zostanie skonsultowany jeszcze                 

z ekspertem i ma nadzieję, że na następnej Sesji Rady Gminy zostanie przedstawiony już 

projekt uchwały z zaakceptowanym przez Wojewodę załącznikiem. 

 

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Stanisław Kwiatkowski poddał pod głosowanie 

porządek obrad po zmianach. 

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

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad – 3 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do punktu              

3 porządku obrad „Podjęcie uchwał”. Poinformował, że Państwo Radni w materiałach na 

sesję otrzymali projekty uchwał.  

1. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Sochocin.  

Poprosił Pana Andrzeja Romatowskiego – Wójta Gminy o przedstawienie wyżej 

wymienionego projektu uchwały. 
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Pani Emilia Budek- pomoc administracyjna powiedziała, co następuje  

„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, 

Sporządzenie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Sochocin zostało dokonane zgodnie z procedurą planistyczną.  

W myśl art. 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym niniejsza uchwała 

stanowi zakończenie procedury sporządzania zmiany studium. 

Przedstawiony projekt studium został poprawiony zgodnie z rozstrzygnięciem Wojewody 

Mazowieckiego z dnia 21 lipca 2016r. uchylającym Uchwałę Rady Gminy Sochocin z dnia  

17 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Sochocin. 

W związku zaistniałymi zmianami zarówno w części graficznej jak i tekstowej projekt 

studium został 2 razy wyłożony do publicznego wglądu. W wyniku wyłożenia do publicznego 

wglądu projektu w dniach od 19 stycznia do 10 marca 2017 r. wpłynęło 95 uwag natomiast w 

dniach od 29 listopada 2017 r. do 17 stycznia 2018 r. wpłynęły 24 uwagi. 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sochocin zawarte jest    

w załączniku nr 4 i nr 5 do projektu uchwały. Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o planowaniu      

i zagospodarowaniu przestrzennym Rada gminy podejmuje uchwałę w sprawie zmiany 

studium rozstrzygając jednocześnie o sposobie rozpatrzenia uwag, Państwo Radni za chwilę 

będą głosować uwagi nieuwzględnione oraz częściowo nie uwzględnione  przez Pana Wójta. 

Jest to bardzo ważny moment w podejmowaniu decyzji dotyczącej polityki przestrzennej 

gminy. Jeżeli Państwo Radni podzielicie zdanie Pana Wójta i w dniu dzisiejszym będą 

uchwalone zmiany w studium, zakończymy procedurę jego sporządzenia, która rozpoczęła się 

w 2012 roku. Jeżeli Państwo Radni nie podzielicie zdania Pana Wójta i będziecie chcieli 

wprowadzić zmiany to procedurę należało będzie powtórzyć.” 

Pan Wincenty Stańczak –Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że materiały na sesję 

otrzymano w dniu wczorajszym lub przedwczorajszym i jest to za krótki czas by zapoznać się 

z tak ogromnym materiałem. Zaproponował odłożenie na następną sesję ten projekt uchwały. 

Pani Emilia Budek- pomoc administracyjna poinformowała, że ten projekt uchwały był 

omawiany kilkakrotnie na spotkaniach i Komisji Doraźnej, która została powołana w tym 

celu. Szczegółowo rozpatrywano wnioski i uwagi mieszkańców dotyczące zmian                   

w miejscowym planie również na Komisji Gospodarczej. 
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Pan Wincenty Stańczak –Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że mapy znajdujące 

się w załącznikach są stare oraz nie mają numerów działek. W wytłumaczeniach słownych są 

podane numery działek, ale bez nazwisk. 

Pani Emilia Budek- pomoc administracyjna poinformowała, że ten załącznik został 

sporządzony zgodnie z procedurą sporządzania Studium. Nie można zrobić tak aby mapa 

zawierała numery działek. Zaznaczyła, że uchwalony w 2016 roku załącznik graficzny 

wyglądał w taki sam sposób. Dodatkowo otrzymano informację, że dane osobowe należy 

zakrywać.  

Pan Piotr Zdziebłowski- Radca Prawny poinformował, że wniosek o odłożenie projektu 

uchwały na przyszłą sesję oznacza zdjęcie z porządku obrad tego projektu uchwały.                       

O zmianie porządku obrad Sesji Nadzwyczajnej potrzebna jest zgoda wnioskodawcy, a w tym 

przypadku wnioskodawcą jest Wójt. Jeżeli Wójt wyrazi zgodę to można taki wniosek                    

o zdjęcie przegłosować. Jeżeli Wójt nie wyraża zgody to nie można przegłosować wniosku. 

Pan Andrzej Romatowski- Wójt Gminy poinformował, że na temat porządku obrad 

wypowiedział się na początku sesji. 

Pan Wacław Rutkowski- Radny poinformował, że uwagi były wielokrotnie analizowane                  

i projekt był przedyskutowywany niejednokrotnie. Uważa, że nie należy przekładać 

przegłosowania na następną sesję, tylko uchwalić ten projekt i oddać do oceny Wojewody. 

Cała ta procedura i tak trwa już długo. Wszystko stoi w miejscu. Każdy ma swoje uwagi, ale 

nie należy przeciągać tego w czasie. Należy podjąć tę uchwałę.  

Pani Emilia Budek- pomoc administracyjna poinformowała, że po ostatnim wyłożeniu 

planu w 95% uwagi się powtórzyły.  

Pani Anna Giranowska- Radna poinformowała, że na Komisji Gospodarczej w styczniu 

analizowano całą dokumentację dotyczącą opracowania Studium i Komisja sama wystąpiła              

z prośbą o zwołanie Sesji Nadzwyczajnej w celu przyśpieszenia procedury uchwalenia. 

Wszystko z myślą o pomocy  mieszkańcom Gminy, którzy i tak już długo czekają. Wójt 

przychylił się do prośby Komisji i zwołał sesję nadzwyczajną.  

Pan Dariusz Kujawski- Radny poinformował, że jeżeli chodzi o rozstrzygnięcia uwag 

składanych w okresie od 29 listopada 2017 roku, a 18 stycznia roku dotyczy to tylko                  

4 działek- 2 działki w Kołozębiu i 2 działki w Kucharach Żydowskich. Na Komisji Doraźnej 

razem z pozostałymi Radnymi materiał był solidnie wertowany i analizowany i należy ten 

projekt przegłosować.  
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Pan Stanisław Kwiatkowski- Przewodniczący Rady  powiedział co następuje: 

„Przystępujemy do głosowania rozstrzygnięcia o sposobie  rozpatrzenia uwag zgłoszonych               

w wyniku  dwóch wyłożeń do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań                            

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sochocin. Każda z uwag będzie 

odczytana pojedynczo, podając nr uwagi, oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga 

oraz treść uwagi. 

Uwagi zgłoszone w dniach od 19 stycznia do 10 marca 2017 r.  

1) Poddaję pod głosowanie wniosek o nieuwzględnienie uwagi nr 7 w sprawie działki nr 

47 w miejscowości Ciemniewo dotycząca przeznaczenia terenu pod zabudowę 

mieszkaniowo-usługową zgodnie z rozstrzygnięciem Pana Wójta. 

Wyniki głosowania: 

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

Stwierdzam że uwaga została nieuwzględniona  

2) Poddaję pod głosowanie wniosek o nieuwzględnienie uwagi nr 9 w sprawie działki  nr 

57/4 w miejscowości Ciemniewo Budy dotycząca przeznaczenia terenu pod zabudowę 

zgodnie z rozstrzygnięciem Pana Wójta. 

Wyniki głosowania: 

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

Stwierdzam że uwaga została nieuwzględniona  

3) Poddaję pod głosowanie wniosek o nieuwzględnienie uwagi nr 12 w sprawie działki nr 

262/22 w miejscowości Drożdżyn dotycząca przeznaczenia terenu pod zabudowę 

mieszkaniową bądź letniskową zgodnie z rozstrzygnięciem Pana Wójta. 

Wyniki głosowania: 

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

Stwierdzam że uwaga została nieuwzględniona  

4) Poddaję pod głosowanie wniosek o nieuwzględnienie uwagi nr 13 w sprawie działki nr 

262/16 w miejscowości Drożdżyn dotycząca przeznaczenia terenu pod zabudowę rekreacyjną 

zgodnie z rozstrzygnięciem Pana Wójta. 

Wyniki głosowania: 

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

Stwierdzam że uwaga została nieuwzględniona  
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5) Poddaję pod głosowanie wniosek o nieuwzględnienie uwagi nr 14 w sprawie działki nr 

262/11 w miejscowości Drożdżyn dotycząca przeznaczenia terenu pod zabudowę 

mieszkaniową bądź letniskową zgodnie z rozstrzygnięciem Pana Wójta. 

Wyniki głosowania: 

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

Stwierdzam że uwaga została nieuwzględniona  

6) Poddaję pod głosowanie wniosek o nieuwzględnienie uwagi nr 15 w sprawie działki nr 

262/27 w miejscowości Drożdżyn dotycząca przeznaczenia terenu pod zabudowę 

mieszkaniową bądź letniskową zgodnie z rozstrzygnięciem Pana Wójta. 

Wyniki głosowania: 

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

Stwierdzam że uwaga została nieuwzględniona  

7) Poddaję pod głosowanie wniosek o nieuwzględnienie uwagi nr 16 w sprawie działki nr 

262/19 w miejscowości Drożdżyn dotycząca przeznaczenia terenu pod zabudowę 

mieszkaniową, letniskową rekreacyjną zgodnie z rozstrzygnięciem Pana Wójta. 

Wyniki głosowania: 

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

Stwierdzam że uwag została nieuwzględniona 

8) Poddaję pod głosowanie wniosek o nieuwzględnienie uwagi nr 17 w sprawie działki nr 

262/28 w miejscowości Drożdżyn dotycząca przeznaczenia terenu pod zabudowę 

mieszkaniową bądź letniskową zgodnie z rozstrzygnięciem Pana Wójta. 

Wyniki głosowania: 

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

Stwierdzam że uwaga została nieuwzględniona 

9) Poddaję pod głosowanie wniosek o nieuwzględnienie uwagi nr 18 w sprawie działki nr 

247/15 w miejscowości Drożdżyn dotycząca przeznaczenia terenu pod zabudowę letniskową 

zgodnie z rozstrzygnięciem Pana Wójta. 

Wyniki głosowania: 

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

Stwierdzam że uwaga została nieuwzględniona  
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10) Poddaję pod głosowanie wniosek o nieuwzględnienie uwagi nr 19 w sprawie działki nr 

189/4 i 189/5 w miejscowości Drożdżyn dotycząca przeznaczenia terenu pod zabudowę 

zgodnie z rozstrzygnięciem Pana Wójta. 

Wyniki głosowania: 

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

Stwierdzam że uwaga została nieuwzględniona 

11) Poddaję pod głosowanie wniosek o nieuwzględnienie uwagi nr 20 w sprawie działki nr 

262/12 i 262/13 w miejscowości Drożdżyn dotycząca przeznaczenia terenu pod zabudowę 

mieszkaniową bądź letniskową zgodnie z rozstrzygnięciem Pana Wójta. 

Wyniki głosowania: 

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

Stwierdzam że uwaga została nieuwzględniona 

12) Poddaję pod głosowanie wniosek o nieuwzględnienie uwagi nr 21 w sprawie działki nr 

43 w miejscowości Drożdżyn dotycząca przeznaczenia terenu pod zabudowę mieszkaniową 

usługową zgodnie z rozstrzygnięciem Pana Wójta. 

Wyniki głosowania: 

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

Stwierdzam że uwaga została nieuwzględniona 

13) Poddaje pod głosowanie wniosek o nieuwzględnienie uwagi nr 24 w sprawie działki nr 

74/3, 74/4, 74/5  w miejscowości Gutarzewo dotycząca przeznaczenia terenu pod zabudowę 

mieszkaniową zgodnie z rozstrzygnięciem Pana Wójta. 

Wyniki głosowania: 

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

Stwierdzam że uwaga została nieuwzględniona  

14) Poddaję pod głosowanie wniosek o nieuwzględnienie uwagi nr 26 w sprawie działki nr 

62/17 i 62/18 w miejscowości Gutarzewo dotycząca przeznaczenia terenu pod zabudowę 

letniskową zgodnie z rozstrzygnięciem Pana Wójta. 

Wyniki głosowania: 

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

Stwierdzam że uwag została nieuwzględniona  
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15) Poddaje pod głosowanie wniosek o nieuwzględnienie uwagi nr 27 w sprawie działki nr 

19/2 w miejscowości Idzikowice dotycząca przeznaczenia terenu pod zabudowę 

mieszkaniową zgodnie z rozstrzygnięciem Pana Wójta. 

Wyniki głosowania: 

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

Stwierdzam że uwaga została nieuwzględniona  

16) Poddaje pod głosowanie wniosek o nieuwzględnienie uwagi nr 28 w sprawie działki nr 

20/3 w miejscowości Idzikowice dotycząca przeznaczenia terenu z rolnego na rekreacyjny 

zgodnie z rozstrzygnięciem Pana Wójta. 

Wyniki głosowania: 

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

Stwierdzam że uwaga została nieuwzględniona  

17) Poddaję pod głosowanie wniosek o nieuwzględnienie uwagi nr 29 w sprawie działki nr 

25/8 w miejscowości Idzikowice dotycząca przeznaczenia terenu pod zabudowę letniskową 

zgodnie z rozstrzygnięciem Pana Wójta. 

Wyniki głosowania: 

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

Stwierdzam że uwaga została nieuwzględniona  

18) Poddaję pod głosowanie wniosek o nieuwzględnienie uwagi nr 30 w sprawie działki nr 

22 w miejscowości Idzikowice dotycząca przeznaczenia terenu pod zabudowę letniskową 

zgodnie z rozstrzygnięciem Pana Wójta. 

Wyniki głosowania: 

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

Stwierdzam że uwaga została nieuwzględniona  

19) Poddaję pod głosowanie wniosek o nieuwzględnienie uwagi nr 31 w sprawie działki nr 

25/7 w miejscowości Idzikowice dotycząca przeznaczenia terenu pod zabudowę letniskową 

zgodnie z rozstrzygnięciem Pana Wójta. 

Wyniki głosowania: 

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

Stwierdzam że uwaga została nieuwzględniona  
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20) Poddaję pod głosowanie wniosek o nieuwzględnienie uwagi nr 32 w sprawie działki nr 

10/6  w miejscowości Idzikowice dotycząca przeznaczenia całości działki pod zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną lub mieszkaniowo-usługową zgodnie z rozstrzygnięciem Pana 

Wójta. 

Wyniki głosowania: 

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

Stwierdzam że uwaga została nieuwzględniona częściowo 

21) Poddaję pod głosowanie wniosek o nieuwzględnienie uwagi nr 33 w sprawie działki nr 

10/5 w miejscowości Idzikowice dotycząca przeznaczenia całości działki pod zabudowę 

mieszkaniową lub usługową zgodnie z rozstrzygnięciem Pana Wójta. 

Wyniki głosowania: 

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

Stwierdzam że uwaga została nieuwzględniona  

22) Poddaję pod głosowanie wniosek o nieuwzględnienie uwagi nr 34 w sprawie działki nr 

132, 89/1  w miejscowości Jędrzejewo dotycząca przeznaczenia terenu pod działki budowlane 

zgodnie z rozstrzygnięciem Pana Wójta. 

Wyniki głosowania: 

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

Stwierdzam że uwaga została nieuwzględniona  

23) Poddaję pod głosowanie wniosek o nieuwzględnienie uwagi nr 35 w sprawie działki nr 

110, 112/6 w miejscowości Jędrzejewo dotycząca przeznaczenia terenu pod zabudowę 

letniskową zgodnie z rozstrzygnięciem Pana Wójta. 

Wyniki głosowania: 

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

Stwierdzam że uwaga została nieuwzględniona  

24) Poddaję pod głosowanie wniosek o nieuwzględnienie uwagi nr 36 w sprawie działki nr 

137/6, 137/10, 137/11, 137/12 w miejscowości Kępa dotycząca przeznaczenia terenu pod 

zabudowę mieszkaniowo-letniskową zgodnie z rozstrzygnięciem Pana Wójta. 

Wyniki głosowania: 

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

Stwierdzam że uwaga została nieuwzględniona  
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25) Poddaję pod głosowanie wniosek o nieuwzględnienie uwagi nr 37 w sprawie działki nr 

163/1, 161/3 w miejscowości Kępa dotycząca przeznaczenia terenu pod zabudowę 

rekreacyjno-budowlaną zgodnie z rozstrzygnięciem Pana Wójta. 

Wyniki głosowania: 

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

Stwierdzam że uwaga została nieuwzględniona  

26) Poddaję pod głosowanie wniosek o nieuwzględnienie uwagi nr 38 w sprawie działki nr 

106/1 w miejscowości Koliszewo dotycząca przeznaczenia terenu pod zabudowę letniskową, 

mieszkaniową, jednorodzinną lub zagrodową zgodnie z rozstrzygnięciem Pana Wójta. 

Wyniki głosowania: 

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

Stwierdzam że uwaga została nieuwzględniona  

27) Poddaję pod głosowanie wniosek o nieuwzględnienie uwagi nr 39 w sprawie działek 

nr 27/2, 28 w miejscowości Kolonia Sochocin dotycząca przeznaczenia terenu pod zabudowę 

mieszkaniową zgodnie z rozstrzygnięciem Pana Wójta. 

Wyniki głosowania: 

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

Stwierdzam że uwaga została nieuwzględniona  

28) Poddaję pod głosowanie wniosek o nieuwzględnienie uwagi nr 41 w sprawie działki nr 

119 w miejscowości Kołoząb dotycząca przeznaczenia terenu pod zabudowę mieszkaniową 

do rowu melioracyjnego zgodnie z rozstrzygnięciem Pana Wójta. 

Wyniki głosowania: 

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

Stwierdzam że uwaga została nieuwzględniona  

29) Poddaję pod głosowanie wniosek o nieuwzględnienie uwagi nr 42 w sprawie działki nr 

111 w miejscowości Kołoząb dotycząca przeznaczenia terenu pod zabudowę letniskową lub 

mieszkaniową jednorodzinną lub letniskową zgodnie z rozstrzygnięciem Pana Wójta. 

Wyniki głosowania: 

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

Stwierdzam że uwaga została nieuwzględniona  
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30) Poddaję pod głosowanie wniosek o nieuwzględnienie częściowo uwagi nr 45 

 w sprawie działki nr 25 w miejscowości Kołoząb dotycząca przeznaczenia terenu pod 

zabudowę letniskową oraz korekty części tekstowej w zakresie gminnej ewidencji zabytków 

zgodnie z rozstrzygnięciem Pana Wójta. 

Wyniki głosowania: 

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

Stwierdzam że uwaga została nieuwzględniona częściowo 

31) Poddaję pod głosowanie wniosek o nieuwzględnienie uwagi nr 47 w sprawie działki nr 

105, 428, 433 w miejscowości Kondrajec dotycząca przeznaczenia terenu pod zabudowę 

letniskową lub mieszkaniową zgodnie z rozstrzygnięciem Pana Wójta. 

Wyniki głosowania: 

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

Stwierdzam że uwaga została nieuwzględniona  

32)  Poddaję pod głosowanie wniosek o nieuwzględnienie uwagi nr 48 w sprawie działki 

nr 366/1 w miejscowości Kondrajec dotycząca przeznaczenia terenu pod zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną zgodnie z rozstrzygnięciem Pana Wójta. 

Wyniki głosowania: 

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

Stwierdzam że uwaga została nieuwzględniona  

33)  Poddaję pod głosowanie wniosek o nieuwzględnienie uwagi nr 49 w sprawie działki 

nr 106 w miejscowości Kondrajec dotycząca przeznaczenia terenu pod zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną zgodnie z rozstrzygnięciem Pana Wójta. 

Wyniki głosowania: 

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

Stwierdzam że uwaga została nieuwzględniona  

34) Poddaję pod głosowanie wniosek o nieuwzględnienie uwagi nr 51 w sprawie działki nr 

196/2, 196/3 w miejscowości Kuchary Królewskie dotycząca przeznaczenia terenu pod 

działki budowlane zgodnie z rozstrzygnięciem Pana Wójta. 

Wyniki głosowania: 

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

Stwierdzam że uwaga została nieuwzględniona  



13 
 

35) Poddaję pod głosowanie wniosek o nieuwzględnienie uwagi nr 52 w sprawie działki nr 

315 w miejscowości Kuchary Żydowskie dotycząca przeznaczenia terenu na działkę 

budowlaną zgodnie z rozstrzygnięciem Pana Wójta. 

Wyniki głosowania: 

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

Stwierdzam że uwaga została nieuwzględniona  

36) Poddaję pod głosowanie wniosek o nieuwzględnienie uwagi nr 54 w sprawie działki nr 

118, 136 w miejscowości Kuchary Żydowskie dotycząca przeznaczenia terenu pod zabudowę 

mieszkaniową zgodnie z rozstrzygnięciem Pana Wójta. 

Wyniki głosowania: 

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

Stwierdzam że uwaga została nieuwzględniona  

37) Poddaję pod głosowanie wniosek o nieuwzględnienie uwagi nr 58 w sprawie działki nr 

137 w miejscowości Kuchary Żydowskie dotycząca przeznaczenia terenu pod zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną zgodnie z rozstrzygnięciem Pana Wójta. 

Wyniki głosowania: 

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

Stwierdzam że uwaga została nieuwzględniona  

38) Poddaję pod głosowanie wniosek o nieuwzględnienie częściowo uwagi nr 59  

w sprawie działki nr 223 w miejscowości Kuchary Żydowskie dotycząca przeznaczenia 

Wyniki głosowania: 

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

Stwierdzam że uwaga została nieuwzględniona  

39) Poddaję pod głosowanie wniosek o nieuwzględnienie uwagi nr 60 w sprawie działki nr 

236 w miejscowości Kuchary Żydowskie dotycząca przeznaczenia terenu pod zabudowę 

mieszkaniowo-usługową zgodnie z rozstrzygnięciem Pana Wójta. 

Wyniki głosowania: 

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

Stwierdzam że uwaga została nieuwzględniona  
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40) Poddaję pod głosowanie wniosek o nieuwzględnienie uwagi nr 61 w sprawie działek 

nr 272, 273, 280, 312, 309, 307, 306, 304, 262, 265, 268, 271, 332, 269, 266, 263 w 

miejscowości Kuchary Żydowskie dotycząca przeznaczenia terenu pod zabudowę 

mieszkaniowo- usługową zgodnie z rozstrzygnięciem Pana Wójta. 

Wyniki głosowania: 

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

Stwierdzam że uwaga została nieuwzględniona  

41) Poddaję pod głosowanie wniosek o nieuwzględnienie uwagi nr 62 w sprawie działki nr 

119/3 w miejscowości Kuchary Żydowskie dotycząca przeznaczenia terenu. pod zabudowę 

letniskową zgodnie z rozstrzygnięciem Pana Wójta. 

Wyniki głosowania: 

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

Stwierdzam że uwaga została nieuwzględniona  

42) Poddaję pod głosowanie wniosek o nieuwzględnienie uwagi nr 63 w sprawie działki nr 

119/2 w miejscowości Kuchary Żydowskie dotycząca przeznaczenia terenu. pod zabudowę 

letniskową zgodnie z rozstrzygnięciem Pana Wójta. 

Wyniki głosowania: 

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

Stwierdzam że uwaga została nieuwzględniona  

43) Poddaję pod głosowanie wniosek o nieuwzględnienie częściowo uwagi nr 64 w 

sprawie działki nr 220/2, 334, 337 w miejscowości Kuchary Żydowskie dotycząca 

przeznaczenia terenu pod zabudowę mieszkaniowo-usługową zgodnie  

z rozstrzygnięciem Pana Wójta. 

Wyniki głosowania: 

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

Stwierdzam że uwaga została nieuwzględniona  

44) Poddaję pod głosowanie wniosek o nieuwzględnienie uwagi nr 65 w sprawie działki nr 

105 w miejscowości Kuchary Żydowskie dotycząca przeznaczenia terenu. pod zabudowę 

mieszkaniową bądź mieszkaniowo-letniskową zgodnie z rozstrzygnięciem Pana Wójta. 

Wyniki głosowania: 

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

Stwierdzam że uwaga została nieuwzględniona  
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45) Poddaję pod głosowanie wniosek o nieuwzględnienie uwagi nr 66 w sprawie działki nr 

219/1 w miejscowości Milewo dotycząca przeznaczenia terenu. pod zabudowę 

mieszkaniowo-usługową zgodnie z rozstrzygnięciem Pana Wójta. 

Wyniki głosowania: 

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

Stwierdzam że uwaga została nieuwzględniona  

46) Poddaję pod głosowanie wniosek o nieuwzględnienie uwagi nr 67 w sprawie działki nr 

156, 5/2 w miejscowości Milewo dotycząca przeznaczenia terenu. pod zabudowę 

mieszkaniową oraz poszerzenie siedliska na dz. 5/2 zgodnie z rozstrzygnięciem Pana Wójta. 

Wyniki głosowania: 

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

Stwierdzam że uwaga została nieuwzględniona  

47) Poddaję pod głosowanie wniosek o nieuwzględnienie uwagi nr 68 w sprawie działki nr 

45/1 w miejscowości Milewo dotycząca przeznaczenia terenu na działkę budowlaną zgodnie  

z rozstrzygnięciem Pana Wójta. 

Wyniki głosowania: 

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

Stwierdzam że uwaga została nieuwzględniona  

48) Poddaję pod głosowanie wniosek o nieuwzględnienie uwagi nr 69 w sprawie działki nr 

144/1, 143/1 w miejscowości Podsmardzewo dotycząca przeznaczenia terenu na działkę 

budowlaną zgodnie z rozstrzygnięciem Pana Wójta. 

Wyniki głosowania: 

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

Stwierdzam że uwaga została nieuwzględniona  

49) Poddaję pod głosowanie wniosek o nieuwzględnienie uwagi nr 70 w sprawie działki nr 

154/7 w miejscowości Pruszkowo dotycząca przeznaczenia terenu pod zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną zgodnie z rozstrzygnięciem Pana Wójta. 

Wyniki głosowania: 

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

Stwierdzam że uwaga została nieuwzględniona  
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50) Poddaję pod głosowanie wniosek o nieuwzględnienie uwagi nr 72 w sprawie działek 

nr 129, 130 w miejscowości Pruszkowo dotycząca przeznaczenia terenu pod zabudowę 

mieszkaniową zgodnie z rozstrzygnięciem Pana Wójta. 

Wyniki głosowania: 

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

Stwierdzam że uwaga została nieuwzględniona  

51) Poddaję pod głosowanie wniosek o nieuwzględnienie uwagi nr 74 w sprawie działki nr 

3/1 w miejscowości Rzy dotycząca przeznaczenia terenu pod zabudowę mieszkaniową 

jednorodzinną zgodnie z rozstrzygnięciem Pana Wójta. 

Wyniki głosowania: 

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

Stwierdzam że uwaga została nieuwzględniona  

52) Poddaję pod głosowanie wniosek o nieuwzględnienie uwagi nr 75 w sprawie działki nr 

31 w miejscowości Rzy dotycząca przeznaczenia terenu na działkę budowlaną bądź 

poszerzenie obszaru siedliska zgodnie z rozstrzygnięciem Pana Wójta. 

Wyniki głosowania: 

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

Stwierdzam że uwaga została nieuwzględniona  

53) Poddaję pod głosowanie wniosek o nieuwzględnienie uwagi nr 76 w sprawie działki nr 

46/1 w miejscowości Rzy dotycząca przeznaczenia terenu pod zabudowę mieszkaniową 

jednorodzinną zgodnie z rozstrzygnięciem Pana Wójta. 

Wyniki głosowania: 

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

Stwierdzam że uwaga została nieuwzględniona  

54) Poddaję pod głosowanie wniosek o nieuwzględnienie uwagi nr 80 w sprawie działki nr 

220 w miejscowości Smardzewo dotycząca przeznaczenia terenu pod zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną zgodnie z rozstrzygnięciem Pana Wójta. 

Wyniki głosowania: 

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

Stwierdzam że uwaga została nieuwzględniona  
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55) Poddaję pod głosowanie wniosek o nieuwzględnienie uwagi nr 81 w sprawie działki nr 

316 w miejscowości Smardzewo dotycząca przeznaczenia terenu pod zabudowę 

mieszkaniową bądź letniskową zgodnie z rozstrzygnięciem Pana Wójta. 

Wyniki głosowania: 

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

Stwierdzam że uwaga została nieuwzględniona  

56) Poddaję pod głosowanie wniosek o nieuwzględnienie uwagi nr 82 w sprawie działki nr 

133 w miejscowości Smardzewo dotycząca przeznaczenia terenu pod zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną zgodnie z rozstrzygnięciem Pana Wójta. 

Wyniki głosowania: 

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

Stwierdzam że uwaga została nieuwzględniona  

57) Poddaję pod głosowanie wniosek o nieuwzględnienie uwagi nr 84 w sprawie działki nr 

119 w miejscowości Smardzewo dotycząca przeznaczenia terenu pod zabudowę 

mieszkaniowo jednorodzinną lub letniskową zgodnie z rozstrzygnięciem Pana Wójta. 

Wyniki głosowania: 

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

Stwierdzam że uwaga została nieuwzględniona  

58) Poddaję pod głosowanie wniosek o nieuwzględnienie uwagi nr 86 w sprawie działek 

nr 209, 132 w miejscowości Smardzewo dotycząca przeznaczenia terenu pod zabudowę 

mieszkaniową zgodnie z rozstrzygnięciem Pana Wójta. 

Wyniki głosowania: 

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

Stwierdzam że uwaga została nieuwzględniona  

59) Poddaję pod głosowanie wniosek o nieuwzględnienie uwagi nr 87 w sprawie działki nr 

214 w miejscowości Sochocin dotycząca przeznaczenia terenu na cele budowlane zgodnie z 

rozstrzygnięciem Pana Wójta. 

Wyniki głosowania: 

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

Stwierdzam że uwaga została nieuwzględniona  
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60) Poddaję pod głosowanie wniosek o nieuwzględnienie uwagi nr 88 w sprawie działki nr 

208 w miejscowości Sochocin dotycząca przeznaczenia terenu pod zabudowę mieszkaniowo-

usługową zgodnie z rozstrzygnięciem Pana Wójta. 

Wyniki głosowania: 

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

Stwierdzam że uwaga została nieuwzględniona  

61) Poddaję pod głosowanie wniosek o nieuwzględnienie częściowo uwagi nr 89               

w sprawie działki nr 414/2, 206 w miejscowości Sochocin dotycząca przeznaczenia terenu 

pod na zabudowę na działce 206, oraz zaznaczenie istniejącego siedliska na działce nr 414/2 

zgodnie z rozstrzygnięciem Pana Wójta. 

Wyniki głosowania: 

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

Stwierdzam że uwaga została nieuwzględniona  

62) Poddaję pod głosowanie wniosek o nieuwzględnienie uwagi nr 90 w sprawie działki nr 

180 w miejscowości Sochocin dotycząca przeznaczenia terenu pod zabudowę mieszkaniowo-

usługową zgodnie z rozstrzygnięciem Pana Wójta. 

Wyniki głosowania: 

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

Stwierdzam że uwaga została nieuwzględniona  

63) Poddaję pod głosowanie wniosek o nieuwzględnienie uwagi nr 91 w sprawie działek 

nr 461 i 185 w miejscowości Sochocin dotycząca przeznaczenia  w całości działki  nr 185 pod 

zabudowę oraz sprzeciw wobec lokalizacji zbiornika retencyjnego na działce nr 461 zgodnie   

z rozstrzygnięciem Pana Wójta. 

Wyniki głosowania: 

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

Stwierdzam że uwaga została nieuwzględniona  

64) Poddaję pod głosowanie wniosek o nieuwzględnienie uwagi nr 92 w sprawie działki nr 

29 i 67 w miejscowości Sochocin dotycząca przeznaczenia terenu działki nr 29 na cele 

usługowe oraz działki nr 67 na cele mieszkalno-letniskowe zgodnie z rozstrzygnięciem Pana 

Wójta. 

Wyniki głosowania: 

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

Stwierdzam że uwaga została nieuwzględniona  
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65) Poddaję pod głosowanie wniosek o nieuwzględnienie uwagi nr 93 w sprawie działki nr 

210 w miejscowości Sochocin dotycząca przeznaczenia terenu pod zabudowę mieszkaniową 

jednorodzinną zgodnie z rozstrzygnięciem Pana Wójta. 

Wyniki głosowania: 

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

Stwierdzam że uwaga została nieuwzględniona  

66) Poddaję pod głosowanie wniosek o nieuwzględnienie uwagi nr 94 w sprawie działki nr 

100/2 w miejscowości Żelechy dotycząca przeznaczenia terenu pod zabudowę mieszkaniową 

jednorodzinną zgodnie z rozstrzygnięciem Pana Wójta. 

Wyniki głosowania: 

Głosowało 15 Radnych : „za” – 13,  Radnych, „przeciw” – 1,  „wstrzymał się od głosu” – 1. 

Stwierdzam że uwaga została nieuwzględniona  

67) Poddaję pod głosowanie wniosek o nieuwzględnienie częściowo uwagi nr 95  

w sprawie działki nr 51/1, 85, 95/1 w miejscowości Żelechy dotycząca przeznaczenia terenu 

pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną zgodnie z rozstrzygnięciem Pana Wójta. 

Wyniki głosowania: 

Głosowało 15 Radnych : „za” – 13,  Radnych, „przeciw” – 1,  „wstrzymał się od głosu” – 1. 

Stwierdzam że uwaga została nieuwzględniona częściowo 

Uwagi zgłoszone w dniach od 29 listopada 2017r. do 17 stycznia 2018 roku 

1) Poddaję pod głosowanie wniosek o nieuwzględnienie uwagi nr 2 w sprawie działki nr 

19 w miejscowości Bolęcin dotycząca przeznaczenia terenu pod zabudowę mieszkaniową lub 

rekreacyjną zgodnie z rozstrzygnięciem Pana Wójta. 

Wyniki głosowania: 

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

Stwierdzam że uwaga została nieuwzględniona  

2) Poddaję pod głosowanie wniosek o nieuwzględnienie uwagi nr 6 w sprawie działki nr 

19/2 w miejscowości Idzikowice dotycząca przeznaczenia terenu pod zabudowę 

mieszkaniową zgodnie z rozstrzygnięciem Pana Wójta. 

Wyniki głosowania: 

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

Stwierdzam że uwaga została nieuwzględniona  
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3) Poddaję pod głosowanie wniosek o nieuwzględnienie uwagi nr 12 w sprawie działki nr 

105 w miejscowości Kondrajec dotycząca przeznaczenia terenu pod zabudowę mieszkaniową 

zgodnie z rozstrzygnięciem Pana Wójta. 

Wyniki głosowania: 

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

Stwierdzam że uwaga została nieuwzględniona  

4) Poddaję pod głosowanie wniosek o nieuwzględnienie  uwagi nr 16 w sprawie działki 

nr  220/2, 334 i 337 w miejscowości Kuchary Żydowskie dotycząca przeznaczenia terenu pod 

zabudowę mieszkaniowo-usługową zgodnie z rozstrzygnięciem Pana Wójta. 

Wyniki głosowania: 

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

Stwierdzam że uwaga została nieuwzględniona  

5) Poddaję pod głosowanie wniosek o nieuwzględnienie uwagi nr 17 w sprawie działki nr 

223 w miejscowości Kuchary Żydowskie dotycząca przeznaczenia terenu pod zabudowę 

produkcyjno-usługową zgodnie z rozstrzygnięciem Pana Wójta. 

Wyniki głosowania: 

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

Stwierdzam że uwaga została nieuwzględniona  

6) Poddaję pod głosowanie wniosek o nieuwzględnienie uwagi nr 18 w sprawie działki nr 

236 w miejscowości Kuchary Żydowskie dotycząca przeznaczenia terenu pod zabudowę 

produkcyjno-usługową zgodnie z rozstrzygnięciem Pana Wójta. 

Wyniki głosowania: 

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

Stwierdzam że uwaga została nieuwzględniona  

7) Poddaję pod głosowanie wniosek o nieuwzględnienie uwagi nr 19 w sprawie działki nr 

272, 273, 280, 312, 309, 307, 306, 304, 262, 265, 268, 271, 332, 269, 266, 263                        

w miejscowości Kuchary Żydowskie dotycząca przeznaczenia terenu pod zabudowę 

mieszkaniowo-usługową lub letniskową zgodnie z rozstrzygnięciem Pana Wójta. 

Wyniki głosowania: 

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

Stwierdzam że uwaga została nieuwzględniona  
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8) Poddaję pod głosowanie wniosek o nieuwzględnienie uwagi nr 22 w sprawie działki nr 

119/2 w miejscowości Kuchary Żydowskie dotycząca przeznaczenia  terenu pod zabudowę 

mieszkaniową lub letniskową zgodnie z rozstrzygnięciem Pana Wójta. 

Wyniki głosowania: 

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

Stwierdzam że uwaga została nieuwzględniona  

9) Poddaję pod głosowanie wniosek o nieuwzględnienie częściowo uwagi nr 23              

w sprawie działki nr 307/2, 382/3, 277/1, 275/1, 274/3, 382/3  w miejscowości Milewo 

dotycząca zmiany przeznaczenia terenu pod zabudowę usługową oraz zaznaczenia 

istniejącego lądowiska , zgodnie z rozstrzygnięciem Pana Wójta. 

Wyniki głosowania: 

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

Stwierdzam że uwaga została nieuwzględniona częściowo.” 

Pan Wacław Rutkowski- Radny zwrócił się z zapytaniem czy mieszkańcy zostaną 

poinformowani o nieuwzględnieniu uwag ich działek. 

Pan Andrzej Romatowski- Wójt Gminy odpowiedział, że mieszkańcy zostaną 

poinformowani. Pan Urbanista przygotował już pisma informujące o uchwaleniu Studium. 

Pani Emilia Budek- pomoc administracyjna dodała, że Pan Stanisław Korpanty 

przygotował wyjaśnienia dla mieszkańców. Pisma zostaną wysłane po przekazaniu                   

Wojewodzie uchwały. 

Następnie Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy  poddał pod 

głosowanie projekt uchwały:  

1. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Sochocin.  

Wyniki głosowania: 

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

Przewodniczący Rady Gminy  stwierdził, że uchwała została przyjęta większością głosów. 
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Następnie Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy  poddał pod 

głosowanie projekt uchwały: 

2. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Sochocin dla fragmentu obszaru położonego w miejscowości 

Sochocin; 

Pani Emilia Budek- pomoc administracyjna przedstawiła 3 projekty uchwał w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 

Sochocin dla fragmentu obszaru położonego w miejscowości Sochocin, w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 

Sochocin dla fragmentu obszaru położonego w miejscowości Kępa, w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sochocin dla 

części działki oznaczonej nr ewid. 150 położonej w miejscowości Smardzewo) wraz                       

z uzasadnieniem: 

„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, 

Tak już zostało to również omówione na wspólnym posiedzeniu komisji gospodarczej                      

i rewizyjnej w dniu 24 stycznia 2018 roku na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 

marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Rada Gminy Sochocin podejmuje uchwałę 

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

• dla fragmentu obszaru położonego w miejscowości Sochocin, gmina Sochocin, 

którego celem jest naprawa błędów zaistniałych w części tekstowej uchwały nr XVI/101/2005 

Rady Gminy Sochocin z dnia 19 maja 2005r. w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Sochocin. 

• dla fragmentu obszaru położonego w miejscowości Kępa, gmina Sochocin, Celem 

opracowania miejscowego planu jest naprawa błędów zaistniałych w części graficznej 

uchwały nr XVI/101/2005 Rady Gminy Sochocin z dnia 19 maja 2005r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sochocin. 

• dla części działki oznaczonej nr ewid. 150 położonej w miejscowości Smardzewo, do 

sporządzenia przedmiotowego miejscowego planu przystępuje się w związku ze zgłoszeniem 

mieszkańca gminy. Celem opracowania miejscowego planu jest zmiana nieprzekraczalnej 

linii zabudowy od granicy (konturu) lasu zlokalizowanego na sąsiedniej działce. 
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Granice obszarów objętych projektem planów określone zostały w załącznikach graficznych 

nr 1 stanowiącym integralną część uchwały.” 

Pan Stanisław Woźniak- Wiceprzewodniczący Rady zwrócił się z zapytaniem dotyczącego 

projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Sochocin dla części działki oznaczonej nr ewid. 150 

położonej w miejscowości Smardzewo. Dlaczego ten projekt jest poddawany głosowaniu już 

któryś raz z kolei. 

Pani Emilia Budek- pomoc administracyjna poinformowała, że w 2015 roku mieszkaniec 

wsi Smardzewo zwrócił się z prośbą do Wójta o przesunięcie w planie obszaru zabudowy. 

Otrzymał pozwolenie na budowę domu. Po zakończeniu robót zwrócił się do nadzoru 

budowlanego o odbiór budynku mieszkalnego jednorodzinnego i wtedy okazało się, że 

budynek przybliżony do ściany lasu i nieprzekraczalna linia zabudowy od strony lasu 

przebiega przez środek budynku.. Nadzór budowlany uwzględnił nieprawidłowości                 

i mieszkańcowi grozi w tym momencie rozbiórka. Chwilowo nakaz rozbiórki został 

wstrzymany. Od 1 stycznia zmieniły się przepisy w sprawie warunków technicznych 

usytuowania budynku i odległość zmniejszona została do 4 metrów, aby zmienić linię 

zabudowy  należy podjąć kolejną uchwałę.  

Pan Stanisław Kwiatkowski- Przewodniczący Rady poinformował, że mieszkaniec dostał 

pozwolenie na budowę. Niestety geodeta źle wyznaczył granice, budynek już stoi i nie można 

pozwolić aby go rozebrano.  

Pan Andrzej Romatowski- Wójt Gminy zaapelował, aby pomóc mieszkańcowi działki nr 

150. Obecnie mieszka on z rodziną w tym domu, włożył w jego budowę dużo pieniędzy  

swoich jak i nabytych od rodziny, wysiłku i serca, a teraz codziennie żyje w stresie i strachu, 

że będą musieli rozebrać swój dorobek życia. Należy wykazać się człowieczeństwem                      

i zdrowym rozsądkiem oraz uchwalić ten projekt.  

Pan Wacław Rutkowski- Radny poinformował, że również żal mogą mieć ci mieszkańcy, 

którzy od 2002 roku chcieliby się pobudować, a nie mają możliwości warunków zabudowy na 

swoich terenach. 

Pani Emilia Budek- pomoc administracyjna poinformowała, że w odniesieniu dla działek 

w Sochocinie i w Kępie, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 
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nie mają one określonej swojej funkcji w przeciwieństwie do terenów położonych                       

w miejscowości np. Rzy czy Kuchary Żydowskie.   

Wyniki głosowania: 

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

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

Następnie Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy  poddał pod 

głosowanie projekt uchwały: 

3. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Sochocin dla fragmentu obszaru położonego w miejscowości Kępa 

Wyniki głosowania: 

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

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

Następnie Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy  poddał pod 

głosowanie projekt uchwały: 

4. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Sochocin dla części działki oznaczonej nr ewid. 150 położonej                 

w miejscowości Smardzewo 

Wyniki głosowania: 

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

Przewodniczący Rady Gminy  stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Następnie Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy  poddał pod 

głosowanie projekt uchwały: 

5. w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2018 w zakresie  

utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy Sochocin  

Wyniki głosowania: 

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

Przewodniczący Rady Gminy  stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Pan Dariusz Wiśniewski- Inspektor ds. inwestycji przedstawił projekt uchwały wraz                 

z uzasadnieniem. Uchwała ta jest co roku podejmowana przez Radę Gminy, a dotyczy ona 

zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, które gmina może wykonywać na 
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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. 

Wyniki głosowania: 

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

Przewodniczący Rady Gminy  stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Następnie Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy  poddał pod 

głosowanie projekt uchwały: 

6. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt                      

w mieszkaniach chronionych i ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom 

tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym 

Pani Joanna Załęcka- Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawiła 

projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. W interesie Gminy jest podjęcie tej uchwały, gdyż 

reguluje ona zasady odpłatności za pobyt osób bezdomnych w schroniskach.  

Wyniki głosowania: 

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

Przewodniczący Rady Gminy  stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Następnie Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy  poddał pod 

głosowanie projekt uchwały: 

7. w sprawie uchwalenia „Programu Wspierania Rodziny w Gminie Sochocin  na lata 2018-

2020”; 

Pani Joanna Załęcka- Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawiła 

projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. Obowiązek podjęcia uchwały wynika 

z art. 176 pkt 1 i art. 179 ust. 2 ustawy z 9 czerwca o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej 

(tj: Dz. U. z 2016 r., poz. 575 ze zm.). Rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu 

swoich funkcji gmina w ramach zadań własnych ma zapewnić pomoc poprzez organizację 

odpowiedniego systemu wsparcia. W tym celu m.in. opracowuje 3-letnie programy 

wspierania rodziny. Program zawiera kierunki działań zmierzających do tworzenia warunków 

dla prawidłowego funkcjonowania i wychowania dzieci w rodzinach naturalnych. Celem 
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programu jest przywracanie rodzinom zdolności do przezwyciężania ich problemów 

opiekuńczo-wychowawczych przy współpracy samorządu, organizacji pozarządowych 

i innych instytucji działających na rzecz rodziny. Gmina ma obowiązek płacić za pobyt 

dziecka w domu dziecka oraz ma obowiązek zatrudnienia asystenta rodziny, który ma na celu 

zadbać o rodzinę i poprawić jej funkcjonowanie tak aby jak najmniej dzieci trafiało do 

domów dziecka. Miesięczny koszt utrzymania dziecka w domu dziecka jest wydatkiem dla 

Gminy rzędu 4000 złotych miesięcznie.  

 

Wyniki głosowania: 

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

Przewodniczący Rady Gminy  stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Następnie Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy  poddał pod 

głosowanie projekt uchwały: 

8. w sprawie podziału na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych               

w każdym okręgu wyborczym  

Pan Andrzej Romatowski- Wójt Gminy przedstawił projekt chwały wraz                          

z uzasadnieniem. W związku  z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku                      

o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, 

funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych Rada Gminy na wniosek 

Wójta  dokonuje podziału  gminy na okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy                          

w terminie 60 dni  od dnia wejścia w życie ustawy. Zgodnie z art. 418 § 1  ustawy  z dnia  

5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy w każdym okręgu wyborczym tworzonym dla wyboru 

rady w gminie liczącej  do 20 000 mieszkańców wybiera się 1 radnego. Stosownie do 

art.419 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy podziału  na okręgi 

wyborcze, ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu 

dokonuje się według jednolitej normy przedstawicielstwa obliczanej przez podzielenie  

liczby mieszkańców gminy przez liczbę radnych wybieranych do danej rady,                          

z uwzględnieniem następujących zasad: 

1) w gminach na terenach wiejskich okręgiem wyborczym jest jednostka pomocnicza 

gminy. 

2) jednostki pomocnicze łączy się w celu utworzenia okręgu lub dzieli się na dwa lub 

więcej okręgów wyborczych, jeżeli to wynika z jednolitej normy przedstawicielstwa. 
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3) ułamki liczby mandatów wybieranych w okręgu wyborczym równe lub większe od 

½, jakie wynikają z zastosowania normy przedstawicielstwa, zaokrągla się w górę do 

liczby całkowitej. 

Na terenie gminy Sochocin na dzień 31 grudnia 2017 roku liczba mieszkańców wynosi                

5 912. Według opinii Państwowej Komisji Wyborczej  przez liczbę mieszkańców w 

gminie  należy rozumieć sumę liczb: 

1) wyborców ujętych w rejestrze wyborców z urzędu, 

2) wyborców wpisanych  do rejestru wyborców na wniosek, 

3) pozostałych osób zameldowanych w gminie na pobyt stały, za wyjątkiem osób co 

do których otrzymano zawiadomienie o wpisaniu do rejestru wyborców w innej gminie  

Jednolita norma przedstawicielska wynosi. 394,1333. W dniu  26 lutego 2018 roku 

przedłożyłem wniosek  w sprawie dokonania podziału gminy Sochocin na okręgi 

wyborcze. Komisarz Wyborczy uwzględnił zmiany i nie wniósł uwag. 

Pani Jolanta Kochanowska – Radna zwróciła się z zapytaniem dotyczącym zmian                  

w okręgu wyborczym nr 4 w Sochocinie. Ulica Leśna została przeniesiona do okręgu nr 3. 

Zarówno ulica Ciechanowska była przypisana do okręgu nr 3, a teraz jest przeniesiona do 

okręgu nr 2. Jaki był w tym cel?  Po tych zmianach okręg wyborczy nr 4 będzie miał 350 

wyborców, a okręg nr 3- 455 wyborców. Dlaczego zostało to zmienione i czemu ma to 

służyć. 

Pan Andrzej Romatowski- Wójt Gminy poinformował, że przy zmianach należało się 

kierować tym by zmieścić się przy współczynniku 0,5-1,5. Zmienione okręgi mieszczą się 

w tym współczynniku. 

Pani Jolanta Kochanowska – Radna zwróciła się z zapytaniem dlaczego ul. Szkolna nie 

została przeniesiona skoro jest bliżej okręgu nr 3, tylko ul. Leśna, która jest usytuowana 

dalej niż ul. Szkolna i też jest prawie tyle samo wyborców. 

Pan Andrzej Romatowski- Wójt Gminy poinformował, że zmiany są na wniosek Wójta. 

Rada może te okręgi uchwalić lub nie. Jeżeli Rada nie uchwali to zrobi to Komisarz 

Wyborczy.  

Pani Anna Giranowska- Radna poinformowała,  że była zaskoczona przeglądając 

projekt tej uchwały. Nie został on przedstawiony żadnej Komisji i nie został 

skonsultowany z Radnymi tylko Wójt sam podjął decyzję. Przedstawiony projekt ma 

podłoże polityczne. Radna stwierdziła, że Wójt chce się pozbyć konkretnych Radnych               

z konkretnych rejonów przenosząc ich wsie do innych okręgów w których nie są znani. 

Przedostatnia Komisja Gospodarcza, na którą zaproszono Panią Dyrektor PZSiPS w 
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Sochocinie była dla Wójta nieprzyjemna, który był zły, że Radna pracuje jako 

przewodnicząca Komisji Gospodarczej na zasadach takich, że ma prawo zaprosić każdego 

kogo chce. Dodała, że Wójt chce się jej pozbyć jako Radnej dlatego przeniósł jej 

miejscowość  w inny okręg wyborczy. Zarzuciła Wójtowi brak współpracy. Zaapelowała 

do wszystkich Radnych, by nie podejmować tej uchwały i decyzję ostateczną oddać 

Komisarzowi Wyborczemu. 

Pan Andrzej Romatowski- Wójt Gminy powiedział, że każdy Radny jeżeli jest dobry to 

go wyborcy wybiorą. 

Pani Anna Giranowska- Radna odpowiedziała, że tak samo Wójta.  

Pan Andrzej Romatowski- Wójt Gminy poinformował, że skorzystał z możliwości jaką 

daje nowa ustawa przy projektowaniu granic podziału na okręgi wyborcze. 

Pan Wincenty Stańczak- Wiceprzewodniczący Rady zwrócił się z zapytaniem czy                 

w poprzednim podziale na okręgi wyborcze poziom współczynników się nie zgadzał, czy 

proponowany projekt podziału na nowe okręgi wyborcze są podyktowane wymysłem 

Wójta. 

Pan Andrzej Romatowski- Wójt Gminy powiedział, że ani tym, ani tym. 

 

Wyniki głosowania: 

Głosowało 15 Radnych : „za” – 0,  Radnych, „przeciw” – 8,  „wstrzymało się od głosu” – 7. 

Przewodniczący Rady Gminy  stwierdził, że uchwała  została odrzucona większością głosów 

 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy poinformował Radnych że,              

w materiałach na sesję otrzymali również do uzgodnienia projekty uchwał Sejmiku 

Województwa Mazowieckiego w sprawie Nadwkrzańskiego Obszaru Chronionego 

Krajobrazu oraz zmieniająca rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie Krysko-

Jonieckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Brak przedstawienia stanowiska                     

w terminie miesiąca od dnia otrzymania projektu uchwały jest uważane za uzgodnienie 

projektu. 

Nie było pytań i uwag. 
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Ad – 4 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady XXXI 

Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy słowami „Zamykam obrady XXXI Nadzwyczajnej Sesji 

Rady Gminy. Dziękuję Państwu za uwagę.” 

 

                                                                                               

 

  

Protokół sporządziła:  

Agnieszka Wrońska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Sochocin www.sochocin.pl link http://sochocin.pl/wideo/xxxi-nadzwyczajna-sesja-rady-gminy-sochocin-video-do-obejrzenia-955/ 

http://www.sochocin.pl/

