
  
 

 

 

                                       UCHWAŁA Nr XXVIII/223/2021 

                              RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE 

                                          z dnia 8 lipca 2021 r. 

 
 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Sochocin oraz określenia granic obwodów 

publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 r. 

  

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

( Dz. U. z 2020 r.  poz.   713 ze zm.) oraz  art. 39 ust.5 i 5 a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 

Prawo oświatowe ( Dz. U. 2021 poz.1082), po uzyskaniu pozytywnej opinii Kuratora Oświaty, 

Rada  Miejska uchwala, co następuje: 

 

§ 1. W uchwale Nr VIII/64/2019  Rady  Gminy Sochocin z dnia 25 czerwca 2019 r.   

 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę 

Sochocin oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 

1września 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2021 r. poz. 4981 ), załącznik  nr 1 i nr 2 do uchwały 

otrzymują brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.    

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. 

  

  

 

 

 

 

 

 

                                                                              
                                                

 

 

 

 

 

 



  
 

UZASADNIENIE 

                                UCHWAŁY Nr XXVIII/223/2021 

                               RADY  MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE 

                                          z dnia 8 lipca 2021 r. 
 

 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Sochocin oraz określenia granic obwodów 

publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 r. 

 
 Zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. 2021 poz.1082) 

Rada Gminy, z uwzględnieniem ust.1 i 2, ustala plan sieci publicznych szkół podstawowych 

prowadzonych przez gminę, a także określa granice obwodów publicznych szkół podstawowych. 

 W 2019 r. Rada Gminy Sochocin uchwałą nr VIII/64/2019  z dnia 25 czerwca 2019 r.  

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sochocin 

oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 r. ustaliła 

sieć szkół podstawowych. Zgodnie z art. 39 ust.1 i 2 w/w ustawy sieć szkół podstawowych powinna być 

zorganizowana w sposób umożliwiający wszystkim dzieciom spełnienie obowiązku szkolnego, w taki 

sposób,  aby droga dziecka z domu do szkoły nie przekracza 3km- w przypadku uczniów klas I-IV szkół 

podstawowych i 4 km w przypadku uczniów klas V- VIII szkół podstawowych.   Zgodnie z  powyższym 

sieć szkół  oraz określenie granic obwodów zostało ustalone z uwzględnieniem warunków natury 

przestrzennej tj. tak aby dzieci miały jak najbliżej do szkoły.  Sieć szkół została zaopiniowana 

pozytywnie przez Kuratora oświaty. 

W marcu 2021 r.  mieszkańcy sołectwa Kępa złożyli wniosek do Rady Miejskiej w Sochocinie    

w sprawie  zmiany Uchwały nr VIII/64/2019 Rady Gminy Sochocin z dnia 25 czerwca 2019 roku  

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sochocin 

oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 r. poprzez 

podjęcie uchwały o zmianie obwodu szkolnego i określenia nowej granicy obwodów publicznych szkół 

podstawowych w Gminie Sochocin. W/w wniosek, po zapoznaniu się ze stanowiskiem wnioskodawcy 

oraz  Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin  został przez Komisję skarg, wniosków i petycji rozpatrzony 

pozytywnie. Rada Miejska na posiedzeniu w dniu  27 maja 2021 r. podjęła  uchwałę Nr XXVI/209/2021  

w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańców wsi Kępa. Wniosek mieszkańców wsi Kępa w sprawie o 

zmianę Uchwały nr VIII/64/2019 Rady Gminy Sochocin z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie 

ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sochocin oraz 

określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku poprzez 

podjęcie uchwały o zmianie obwodu szkolnego i określenia nowej granicy obwodów publicznych szkół 

podstawowych w Gminie Sochocin rozpatrzony  został pozytywnie. Po uzyskaniu pozytywnej opinii 

kuratora oświaty, zgodnie z art. 39 ust. 8  ww ustawy, w załącznikach do niniejszej uchwały wprowadza 

się zmianę polegającą na przeniesieniu miejscowości Kępa z obwodu Szkoły Podstawowej  

w Smardzewie do obwodu Szkoły Podstawowej w Sochocinie.  

  

W związku z powyższym uzasadnieniem  przedkładam  uchwałę  w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sochocin oraz 

określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 r. 

 

 

                                                                                              
                                   


