
 

UCHWAŁA Nr XXVI/209/2021 

RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE 

z dnia 27 maja 2021 r. 

 

w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańców wsi Kępa 

 

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

(Dz. U. 2020 poz. 713 ze zm.)  i  art. 223 §1, 244 § 2, art. 247 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – 

Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) Rada Miejska  

w Sochocinie uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 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 rozpatruje się pozytywnie. Szczegółowe powody 

rozstrzygnięcia zawiera uzasadnienie.  

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w  Sochocinie, 

zobowiązując do poinformowania Wnioskodawcy o sposobie rozpatrzenia wniosku oraz 

przesłania odpisu niniejszej uchwały wraz  z uzasadnieniem. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                              UZASADNIENIE  

 UCHWAŁY Nr XXVI/209/2021 

RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE 

z dnia 27 maja 2021 r. 

 

w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańców wsi Kępa 
 

Pismem z dnia 5 marca 2021 roku (data wpływu 26.03.2021) mieszkańcy wsi Kępa zwrócili się do 

Rady Miejskiej w Sochocinie z wnioskiem o  zmianie obwodu szkolnego i określenia nowej granicy 

obwodów  publicznych szkół podstawowych w Gminie Sochocin.  

Zorganizowanie sieci szkół publicznych w sposób umożliwiający wszystkim dzieciom realizację 

obowiązku szkolnego, należy do zadań gminy, o czym stanowi art. 39 ust. 1 Ustawy z dnia 

14.12.2016 r. Prawo oświatowe. Rada Gminy ustala plan sieci publicznych szkół podstawowych 

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

z wyjątkiem specjalnych, mających siedzibę na obszarze gminy, z uwzględnieniem odległości 

opisanych w art. 39 ust. 2 Ustawy.  

Rada Miejska postanowiła wystąpić z wnioskiem do właściwego kuratora oświaty celem ustalenia 

nowych granic obwodów publicznych szkół podstawowych na terenie Gminy Sochocin. 

Po zapoznaniu się ze stanowiskiem wnioskodawcy oraz Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin 

Komisja skarg, wniosków i petycji zadecydowała rozpatrzeć wniosek pozytywnie.  

Pouczenie: Zgodnie z art. 246 § 1  K.P.A. Wnioskodawcy  niezadowolonemu  ze  sposobu  

załatwienia  wniosku  służy  prawo  wniesienia skargi w trybie określonym w rozdziale 2  działu VIII 

KPA. Stosownie do postanowień art. 229 pkt 1 K.P.A., organem właściwym do rozpatrzenia skargi 

jest Wojewoda Mazowiecki. 

 
 

 


