
 UCHWAŁA Nr XXX/227/2017 

RADY GMINY SOCHOCIN 

z dnia 20 grudnia 2017r. 

 

w sprawie zmiany „Strategii Rozwoju Gminy Sochocin” 

 

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

( Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju. ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1475) 

 

Rada Gminy Sochocin 

uchwala, co następuje: 

 

§1.1 W Strategii Rozwoju Gminy Sochocin stanowiącej załącznik do uchwały  

Nr XII/101/2016 Rady Gminy Sochocin z dnia 2 lutego 2016 roku, wprowadza się 

następujące zmiany: 

 

2. Rozdział II Dział 2 Rys historyczny od akapitu 17 otrzymuje następujące brzmienie: 

 

„W chwili Wybuchu II wojny światowej Sochocin liczył 1750 mieszkańców.                  

W listopadzie 1939 roku ziemie Mazowsza Północnego (w tym Sochocin) zostały wcielone 

do Rzeszy jako tzw. Rejencja Ciechanowska.” 

„W 1940 roku w Kucharach Żydowskich i Smardzewie powstały niemieckie karne 

obozy pracy. Osadzeni tam więźniowie pracowali ponad siły, byli bici i poniewierani.” 

„16 marca 1941 roku odbyła się akcja wysiedleńcza mieszkańców Sochocina                 

i okolic do niemieckich obozów w Pomiechówku i Modlinie. Wysiedlono około 500 żydów, 

2200 osób z Sochocina i okolic. Po dwóch tygodniach część wysiedlonych wróciła do swoich 

domów, wiele osób zginęło, wiele osób było represjonowanych, wiele uczestniczyło w 

zbrojnym ruchu oporu Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich.                    W podziemiu 

funkcjonowało państwo Polskie (tajne nauczanie i inne struktury państwowe). 18 stycznia 

1945 roku Sochocin był wolny od okupanta niemieckiego.                 1 kwietnia tego samego 

roku zakończono przeprowadzanie reformy rolnej. 

Sochocin i okoliczne miejscowości wyzwoliła Armia Radziecka i pozostała                     

w Polsce do symbolicznej daty 17 września 1993 roku. Okres od 1945 roku do 1956 roku to 

ciężkie czasy dla mieszkańców Sochocina i okolicznych miejscowości, szczególnie dla 

rolników. 

Decyzją Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z 1944 roku wprowadzono 

obowiązkowe dostawy w rolnictwie i zniesiono je w przeddzień referendum w 1946 roku. 

Przywrócone zostały w 1951 roku. W styczniu 1972 roku obowiązkowe dostawy zniesiono 

całkowicie. W 1974 roku wprowadzono ubezpieczenie społeczne rolników (nieodpłatny 

lekarz, szpital).” 

„Od stycznia 1955 roku powstawały Gromadzkie Rady Narodowe. Na terenie obecnej 

gminy utworzone je w Kołozębiu, Milewie, Smardzewie i Sochocinie. W 1957 roku 

zlikwidowano GRN w Smardzewie, a dwa lata później w Milewie. Obie rozwiązane gromady 

zostały przyłączone do GRN w Sochocinie. W 1968 roku została rozwiązana GRN w 

Kołozębiu, która także została przyłączona do Gromadzkiej Rady Narodowej w Sochocinie. 

„W 1972 roku weszła reforma administracyjna przywracająca gminy. 1 stycznia 1973 

roku podstawową jednostką podziału administracyjno-samorządowego stały się właśnie 

gminy. 



Okres powojenny do 1989 roku to wzmożone działania tajnych współpracowników 

SB, byli i tacy na terenie Gminy Sochocin.” 

„Lata 1980 – 1989 to narodziny Solidarności. 13 grudnia 1981 roku wprowadzono 

stan wojenny na terenie całego kraju, wiązało się to z internowaniami, ograniczeniami 

swobód obywatelskich i godziną policyjną. 1989 rok to pierwsze wolne wybory. 

Wydarzeniom tym towarzyszyły zmiany administracyjne dotyczące statutu samorządu gminy 

Sochocin. Zmiany te miały wpływ na tempo rozwoju, który w dużej mierze zależał od 

aktywności mieszkańców.  

Od 1990 roku wraz z wejściem ustawy o samorządzie gminnym, gmina Sochocin 

funkcjonuje jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego. Organy gminy to rada 

gminy jako organ uchwałodawczy, wybierana w demokratycznych wyborach powszechnych. 

Wójt jest organem wykonawczym,  który w okresie od 1990 roku do 2002 roku był 

wybierany przez radę gminy. Od 2002 roku wybory wójta są również powszechne.  

Kolejnymi wójtami po 2002 roku byli Tomasz Wiktorowicz, Jerzy Zawadzki, Anna 

Zwierzchowska i obecnie Andrzej Romatowski. 

Przez okres ponad 25 lat gmina rozwija się dynamicznie i w sposób ciągły.  

W ciągłych przemianach widoczny jest udział lokalnej społeczności.” 

 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sochocin. 

 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

UZASADNIENIE 

UCHWAŁY Nr XXX/227/2017 

RADY GMINY SOCHOCIN 

z dnia 20 grudnia 2017r. 

 

 

w sprawie zmiany „Strategii Rozwoju Gminy Sochocin"  

 

Inicjatywą uchwałodawcza grupy radnych gminy Sochocin na podstawie statutu Gminy 

Sochocin rozdział - uchwały § 45 statutu gminy. 

 

Niniejsza poprawka ma na celu uszczegółowienie użytej terminologii historycznej, w związku 

z uwagami lokalnej społeczności. Mając na uwadze błędne określenia, ukazujące się  

w mediach, publikacjach prasowych oraz opracowaniach historycznych o wydarzeniach 

dotyczących II wojny światowej, w szczególności odnoszące się do niemieckich, 

nazistowskich obozów koncentracyjnych i obozów pracy, sugerujących odpowiedzialność 

polskich obywateli za utworzenie i zarządzanie ww. obozami, koniecznym jest 

doprecyzowanie definicji obozu pracy przez użycie sformułowania „niemieckie obozy pracy”. 

Przedmiotowa zmiana jest odpowiedzią na Deklarację o współpracy z dnia 6 czerwca 2016 r. 

na rzecz przeciwdziałania publicznemu używaniu określenia „polskie obozy koncentracyjne”. 

 

W związku  z powyższym uzasadnieniem przedkładam uchwałę w sprawie  zmiany „Strategii 

Rozwoju gminy Sochocin"  w części Rys Historyczny. 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 


