
Informacja międzysesyjna Wójta Gminy  

         w okresie  od 19.12 .2017 r.   do 22.03.2018 r.   

Wójt Gminy Młodzieszyn ogłosiła otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych       

przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy                    

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  w  2018 r., z zakresu: 

 Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz  

 Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i rekreacji 

Termin składania ofert przez organizacje upłynął 20 marca 2018 r. 

- Ogłoszono również nabór kandydatów na członków Komisji konkursowej oceniającej oferty 

w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku. Kandydatów na 

członków komisji można było zgłaszać do 20 marca br. 

- Zakończono procedurę  naboru  na  stanowisko urzędnicze:  młodszy referent  ds. ochrony 

przyrody, środowiska i zarządzania kryzysowego. Powołano komisję rekrutacyjną  do 

przeprowadzenia naboru.   W  terminie wpłynęły 3 oferty, wszystkie spełniały wymogi  

formalne. W wyniku zakończonej procedury naboru na stanowisko młodszego referenta 

wybrana została p. Aneta Grzybowska  zam. Stare Budy. 

- 31 grudnia 2017 r. rozwiązano umowę o pracę z p. Pauliną Strzelczyk młodszym referentem 

w Referacie Gospodarki Komunalnej, Nieruchomości i Ochrony Środowiska. 

- 15 stycznia 2018 r. Wójt Gminy Młodzieszyn  ogłosił nabór na  stanowisko urzędnicze: 

inspektor ds. dróg. Powołano komisję rekrutacyjną  do przeprowadzenia naboru. W  terminie 

wpłynęła 1 oferta,  która nie spełniała wymogów  formalnych. Procedura zakończyła się 

brakiem  wyboru kandydata.  

- 17 stycznia 2018 r. Wójt Gminy Młodzieszyn  ogłosił nabór na  wolne kierownicze 

stanowisko urzędnicze: Sekretarz Gminy. Powołano komisję rekrutacyjną  do 

przeprowadzenia naboru.  Procedura zakończona z powodu brakiem kandydatów na w/w 

stanowisko. 

W jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych w miesiącach: styczniu i lutym br  odbyły się 

walne zebrania sprawozdawcze za rok 2017. 

- 14 stycznia – odbył się 26 Finał WOŚP. W sumie zebrano 13 092,01 zł, 5,20 Euro, 25 

pensów. Finał zakończyło światełko do nieba – pokaz sztucznych ogni. 

- 13 lutego – uczestniczyłam w zorganizowanej przez Szkołę Podstawową III edycji konkursu 

Super Dzieciak z Młodzieszyna. 

- 1 marca – w urzędzie gminy została przygotowana mała wystawa z okazji państwowego 

święta poświęconego  Żołnierzom Wyklętym.  



- 7 marca –zorganizowaliśmy w  Gminnym Ośrodku Kultury Gminny Dzień Kobiet, na 

którym dla zgromadzonych czekało wiele atrakcji m.in. występ uczniów ze szkoły z 

Młodzieszyna, pokaz robienia makijażu, warsztaty zdobienia tortu, występ Mariusza i Kacpra 

Chabrów. 

- 9 marca – odbyło się otwarcie i poświęcenie Świetlicy Wiejskiej w Mistrzewicach 

- 19 marca – uczestniczyłam w  III Powiatowym Dniu Sołtysa, zorganizowanym w Dworku 

Magnat w Sochaczewie.  

- 19 marca – uczestniczyłam w  II Gminnym Festiwalu Piosenki Rozrywkowej 

zorganizowanym w GOK 

-   Złożono 2 wnioski na doposażenie 2 placów zabaw (Janów, Kamion) na łączną kwotę 52 

600 zł ( w tym dofinansowanie ze środków Urzędu Marszałkowskiego – 20 tysięcy złotych. 

Aktualnie mamy odpowiedź -decyzja pozytywna - Przygotowujemy projekty budowlane. Do 

czerwca br. planujemy wykonanie zadania; 

- Przygotowano 3 projekty na budowę Otwartych Stref Aktywności (Janów, Młodzieszyn, 

Kamion). Złożono wniosek do Ministerstwa Sportu na dofinansowanie małej infrastruktury 

na kwotę 248 227,99 w tym kwota do refundacji 100 000,00. Czekamy na decyzję; 

- W trakcie przygotowania jest dokumentacja dla budynku wielorodzinnego (Dom 

Nauczyciela) niezbędna do pozyskania funduszy na termomodernizację.  

Wykonano już audyt energetyczny. Do 31.03.br. zostanie wykonana ekspertyza przeciw 

pożarowa. Ustalono z wykonawcą projekt budowlano-remontowy. 

- Przygotowano dokumentację i złożono do Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie II 

etapu przebudowy ul. Kruczej (drogi gminnej w Młodzieszynie) (odcinek 222 mb + 388 mb 

chodnika); Ogłoszono przetarg na wykonanie przebudowy drogi. 

- Jesteśmy w trakcie przygotowania dokumentacje na termomodernizację OSP w 

Młodzieszynie (audyt energetyczny, projekt remontowo-budowlany;) 

- W tzw. Międzyczasie pojawiła się możliwość ubiegania o dofinansowanie remontu , więc w 

przygotowaniu jest wniosek na prace remontowe OSP w Młodzieszynie w ramach projektu 

"Mazowieckie strażnice OSP-2018" na kwotę 50 tyś zł. 

- Przygotowujemy 2 spotkania z mieszkańcami gminy (Młodzieszyn i Kamion- 26.03.br.) w 

temacie wymiany kotłów, termomodernizacji, instalacji źródeł OZE. Jeśli będą chętni,  

złożymy wniosek o dofinansowanie 

 

 

 



W zakresie gospodarki nieruchomościami i mienia komunalnego 

W dniu 21.12 2017 r. odbył się drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości  

położonej w miejscowości Adamowa Góra  

dz. nr 153/18  o pow. 0,2947 ha  – sprzedana za cenę 99 138,00 zł . brutto,  

Na dzień 21.12  2017 r. odbył się  drugi przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż 

nieruchomości  położonych w miejscowości Rokicina: 

nr 137/2 o pow. 5000 m
2
 cena wywoławcza 8  699,00  zł. 

nr 143/1 o pow. 2,4800 ha cena wywoławcza  36 000,00 zł 

Działkę nr 137/2 sprzedano za kwotę 8 799 zł brutto  

Na dz. nr 143/1  nikt nie wpłacił wadium.    

Na dzień 09.03.2018 r. ogłoszono  przetargi 

Drugi przetarg  ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości położonej w miejscowości Juliopol 

oznaczonej nr ewidencyjnym 505/7 i 506/8 o pow. 4706 m
2
  - cena wywoławcza  nieruchomości          

9 460 zł netto. 

Na w/w przetarg nikt nie wpłacił wadium 

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Nowe 

Mistrzewice 

Dz. nr 168/4  o pow. 3030 m
2
  cena wywoławcza 19 660 zł 

Dz. nr 168/5  o pow. 3145 m
2
  cena wywoławcza 20 410 zł 

Dz. nr 168/6  o pow. 3086 m
2
  cena wywoławcza 20 030 zł 

Dz. nr 168/7  o pow. 3516 m
2
  cena wywoławcza 22 820 zł 

Dz. nr 168/8  o pow. 3272 m
2
  cena wywoławcza 21 240 zł 

Dz. nr 168/9  o pow. 3500 m
2
  cena wywoławcza 22 720 zł  

Na w/w przetarg nikt nie wpłacił wadium 

Trzeci przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Rokicina  

Dz. nr  143/1  o pow. 2,4800 ha cena wywoławcza 32 400 zł 

Na w/w przetarg nikt nie wpłacił wadium 

Trzeci przetarg na sprzedaż nieruchomości po byłej szkole w miejscowości Stare Budy 

Cena wywoławcza 380 000 zł  

Na w/w przetarg nikt nie wpłacił wadium. 

Młodzieszyn, dn. 22 marca 2018 r. 


