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WSTĘP 

 

 

Celem przygotowania niniejszego Raportu było uzyskanie dokładnego wglądu w sytuację 

gospodarczą i społeczną gminy Młodzieszyn. W tym celu zostały zgromadzone szczegółowe 

dane o wszystkich aspektach funkcjonowania Gminy w roku 2018. 

 

Raport pokazuje także trendy rozwojowe i jest podstawą do obiektywnej, opartej na faktach, 

oceny możliwości dalszego rozwoju gminy.  

 

Raport zawiera analizę następujących obszarów tematycznych Gminy: 

 

 Ład przestrzenny  

 Mienie komunalne  

 Finanse  

 Oświata i edukacja  

 Rozwój gospodarczy  

 Polityka społeczna 

 Gospodarka komunalna 

 Gospodarka mieszkaniowa i lokalami użytkowymi  

 Kultura 

 Turystyka, sport i rekreacja 

 Aktywność obywatelska (organizacje pozarządowe, jednostki pomocnicze)  

 Inne (  Zdrowie, Bezpieczeństwo Publiczne ) 

 

Analiza zgromadzonych danych pozwoliła na zidentyfikowanie zarówno atutów Gminy, jak 

 i pewnych braków i problemów. Stały się one podstawą procesu planistycznego, bowiem 

atuty są tymi elementami, na których należy bazować planując dalszy rozwój Gminy. Z kolei 

usunięcie bądź zniwelowanie braków i problemów to zadania, których realizacja powinna 

przyczynić się do lepszego zaspokajania potrzeb mieszkańców i przyjezdnych, a więc 

zwiększenia atrakcyjności Gminy. 

 

Dla opracowania raportu szczególnie cenna okazała się wiedza pracowników Urzędu Gminy 

Młodzieszyn i jednostek organizacyjnych gminy oraz szereg dokumentów, będących 

w posiadaniu Urzędu, a także informacje zamieszczone na stronie internetowej. 
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I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY 
 

Gmina Młodzieszyn położona jest w południowo – wschodniej części województwa 

mazowieckiego w powiecie sochaczewskim. Powiat ten jest jednym ze średniej wielkości 

powiatów w województwie. Gmina Młodzieszyn zajmuje powierzchnię 117.1 km2 co stanowi 

16.01 % powiatu sochaczewskiego. Gmina graniczy z czterema gminami powiatu 

sochaczewskiego i jedną z powiatu płockiego. Gmina na zachodzie graniczy z gminą Iłów, na 

południowym – zachodzie  z gminą Rybno, na południowym – wschodzie z gminą Sochaczew 

oraz na wschodzie w gminą Brochów. Na północy gmina Młodzieszyn graniczy z gminą 

Wyszogród z powiatu płockiego. Położenie Gminy charakteryzuje przebiegający przez gminę 

ciąg drogi krajowej nr 50 (relacji Sochaczew – Młodzieszyn – Płońsk) oraz bliskość ok. 10 km 

do drogi krajowej nr 92 relacji Warszawa–Poznań. Gmina leży w odległości 10 km od 

Sochaczewa, natomiast odległość od pozostałych ważnych ośrodków województwa 

mazowieckiego wynosi: do Wyszogrodu – 10 km do Warszawy – 60 km a ośrodków 

województw ościennych: Łowicza  ok. 20  km  oraz  Łodzi  100 km. Sama miejscowość 

Młodzieszyn jest siedzibą starej parafii i gminy. W kościele parafii Narodzenia Najświętszej 

Marii Panny w Młodzieszynie znajduje się krucyfiks pochodzący z Norymbergii z XVII wieku      

i zabytkowa monstrancja z tego samego okresu. Obok kościoła stoi dzwonnica, pamiątka po 

dawnym kościele z 1875 roku zburzonym w czasie II wojny światowej. W czasie okupacji 

hitlerowskiej została ona zamieniona na więzienie, gdzie przetrzymywano i mordowano 

mieszkańców z terenu gminy. 

Ośrodek gminy Młodzieszyn – siedziba władz samorządowych, położony  jest centralnie             

i skupia podstawowe usługi. Rozpatrując bezpośrednie sąsiedztwo można stwierdzić, że 

gmina Młodzieszyn położona jest pośród gmin o zróżnicowanym poziomie rozwoju pod 

względem wielkości produkcji towarowej i rolniczej na 1 ha użytków rolnych. 

Gmina położona jest w obszarze wpływów miasta Sochaczew jako ośrodka rangi 

subregionalnej z siedzibą władz samorządowych powiatu, skupiającego usługi: lecznictwa 

specjalistycznego, szkolnictwa średniego i wyższego, kultury, sportu oraz otoczenia biznesu.  

 

LUDNOŚĆ  W GMINIE MŁODZIESZYN 

Ludność w Gminie Młodzieszyn zamieszkuje w miejscowościach zorganizowanych                   

w sołectwa i ma charakter rozproszony.  Administracyjnie obszar gminy podzielony jest na 20 

sołectw i 27 miejscowości. Sołectwem skupiającym największą liczbę ludności jest 

Młodzieszyn, który zamieszkuje 1390 osób, co stanowi 25 % ogółu mieszkańców gminy. 

Sołectwo Juliopol zamieszkują 704 osoby, sołectwo Kamion zamieszkiwane jest przez 698 

mieszkańców, zaś najmniejszą liczbę ludności posiada sołectwo Marysin  - 24 mieszkańców. 

Średnia gęstość zaludnienia w gminie Młodzieszyn wynosi 47 osób na 1 km2. 
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Liczba stałych mieszkańców gminy na podstawie prowadzonego przez gminę rejestru 

mieszkańców, kształtuje się następująco: 

 
STATYSTYKA MIESZKAŃCÓW WG WIEKU I PŁCI 
 
Pobyt stały na dzień 2018-12-31 
 

Wiek Mężczyzn Kobiet Ogółem 

0 - 2 99 77 176 

3 33 25 58 

4 - 5 55 45 100 

6 27 26 53 

7 29 29 58 

8 - 12 147 144 291 

13 - 15 85 78 163 

16 - 17 71 67 138 

18 30 32 62 

19 - 65 1819 0 1819 

19 – 60 0 1576 1576 

 65 357 0 357 

 60 0 656 656 

ogółem 2752 2755 5507 
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Urodzenia i zgony w Gminie Młodzieszyn 

ROK URODZENIA ZGONY 

2017 68 93 

2018 53 87 

 

LICZBA  URODZEŃ I ZGONÓW W UJĘCIU GRAFICZNYM 
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Porównując liczbę mieszkańców według stanu na dzień 31.12.2018 r. z rokiem poprzednim 
to liczba mieszkańców zmalała o 26 osób. 
  
Na malejącą liczbę mieszkańców gminy ma wpływ zarówno ujemny przyrost naturalny jak       
i ruchy migracyjne spowodowane poszukiwaniem pracy. 
 
Zatrudnienie i bezrobocie: 
Bezrobotni zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy  – stan na koniec grudnia 2018r. 
Ogółem liczba bezrobotnych:  127 
W tym:   - kobiety  61 
  - mężczyźni  66 
Bezrobotni z prawem do zasiłku: 19 
Bezrobotni bez prawa do zasiłku:   108 
 
Podmioty gospodarcze 
Ilość wpisów przedsiębiorców do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej działających na terenie Gminy Młodzieszyn: 127 

 

WŁADZE LOKALNE I GMINNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE  

 

Gmina Młodzieszyn jest podstawową jednostką lokalnego samorządu terytorialnego, 

powołaną do organizacji życia publicznego na swoim terytorium. Wszystkie osoby, które na 

stałe zamieszkują na obszarze Gminy, z mocy ustawy o samorządzie gminnym, stanowią 



  

7 | S t r o n a  
 

gminną wspólnotę samorządową, realizującą swoje zbiorowe cele lokalne poprzez udział w 

referendum oraz poprzez swe organy. 

Urząd jest jednostką organizacyjną Gminy, przy pomocy której Wójt Gminy wykonuje 

zadania wynikające z ustaw szczegółowych.  

Organem stanowiącym i kontrolnym jest Rada Gminy Młodzieszyn, a organem 

wykonawczym jest Wójt Gminy Młodzieszyn, który kieruje bieżącymi sprawami oraz 

reprezentuje ją na zewnątrz. Wykonuje on swoje zadania przy pomocy Urzędu Gminy i jest 

zwierzchnikiem wszystkich pracowników Urzędu. W Gminie mogą być tworzone jednostki 

pomocnicze – sołectwa, stowarzyszenia oraz jednostki organizacyjne. 

 

Struktura organizacyjna urzędu 

 

 

Rada Gminy Młodzieszyn 

Rada Gminy Młodzieszyn liczy 15 radnych. W Radzie działają następujące stałe Komisje: 

o Komisja Rewizyjna – 5 osób 
o Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Infrastruktury – 6 osób od kadencji 2018-2023 

– 7 osób   
o Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska – 5 osób 
o Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Bezpieczeństwa Publicznego – 5 osób  
o Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – 5 osób  
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Rada Gminy kadencji 2014 – 2018  odbyła  w 2018 roku 10 posiedzeń Sesji Rady w tym  

5 sesji Nadzwyczajnych.  

Podjęła   55 Uchwał .  Frekwencja  radnych na posiedzeniach wynosiła  99 %.   

Tematyka Sesji wynikała z bieżących spraw, które wymagały rozpatrzenia na forum Rady 

Gminy w zakresie których podejmowane były uchwały. Zgodnie z obowiązującymi przepisami  

na sesjach przyjmowane  były również sprawozdania i informacje z działalności: Gminnego 

Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi, informacje  z  działalności 

Komisariatu Policji, informacje o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku 

budżetowego,  sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę 

samorządu terytorialnego, informacje o stanie realizacji zadań oświatowych , informacje z 

analizy oświadczeń majątkowych, sprawozdania z wykonania budżetu gminy za poprzedni 

rok budżetowy.   

 Na każdej Sesji Wójt Gminy składała informacje o swojej działalności w okresie 

międzysesyjnym w tym o stanie realizacji inwestycji oraz o realizacji planowanych wydatków 

ujętych  w budżecie gminy.  

Podjęte Uchwały dotyczyły : 

 zmian  w budżecie  i Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikających w trakcie realizacji 

budżetu, 

 dofinansowania zadania realizowanego przez powiat sochaczewski odbudowy drogi 

powiatowej Kamion – Witkowice, 

 udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Młodzieszyn za 2017 rok, które odbyło się 

jednogłośnie, 

 przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie gminy Młodzieszyn na 2018 rok   przeznaczając na 

realizację tego programu środki w  kwocie 45.000,00 zł. zgodnie z ustawą,  

 przyjęcia do realizacji na lata 2018 – 2022 programu szczepień ochronnych przeciwko 

grypie  populacji z grupy szczególnego ryzyka ( osób od 65 roku życia ) pn. „Grypa 65+”, 

 wystąpienia ze Związku Międzygminnego „Kampinos”, które podyktowane było faktem, 

że nie realizowano  żadnych wspólnych projektów finansowanych ze źródeł  oraz braku 

przedsięwzięć realizowanych przez Związek, w których mogłaby uczestniczyć gmina,   

 przystąpienia do sporządzenia  Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
dla terenów działek  w miejscowości  Młodzieszyn, Bibiampol z przeznaczeniem pod 
zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną z nieuciążliwymi usługami, 
 

 zatwierdzenia Miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego dla części 
miejscowości Adamowa Góra, oraz części działek w miejscowości Młodzieszyn, 
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 podziału gminy na okręgi wyborcze oraz ustaleniu ich granic, numerów i liczby radnych 

wybieranych w okręgu, w związku ze zmianą niektórych ustaw w celu zwiększenia 

udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych 

organów publicznych, Rady Gmin zobowiązane były do dokonania takiego podziału, 

 podziału gminy na okręgi wyborcze i obwody wyborcze, na podstawie  wniosku 

złożonego przez  Wójta Gminy, po wcześniejszym  zaopiniowaniu przez Dyrektora 

Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Płocku,  

 nadania nazwy drodze gminnej o nr ew. 737/8 ulicy Dębowa w Młodzieszynie, 

 ustalenia zasad sprawiania pogrzebu na koszt gminy i określenia zasad zwrotu wydatków 

na pokrycie kosztów pogrzebu. Gmina sprawia pogrzeb osobom zmarłym, które 

zamieszkiwały lub przebywały na terenie gminy do których nie ustalono osób 

zobowiązanych do dokonania pochówku, 

 przyjęcia Statutu Gminy Młodzieszyn, dostosowując jego brzmienie do obowiązujących 

nowych regulacji prawnych, a także w związku z wejściem ustawy z dnia 11 stycznia 

2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie 

wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, która 

wprowadziła zmiany do ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,  

zaktualizowano zapisy Statutu do przepisów, które wprowadza ustawa; projekt Statutu 

Gminy został poddany konsultacjom społecznym poprzez zamieszczenie na stronie 

internetowej gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz  w sekretariacie Urzędu 

Gminy. Celem konsultacji było poznanie stanowiska mieszkańców oraz przedstawicieli 

grup społeczno – zawodowych, organizacji pozarządowych i firm działających na terenie 

Gminy w sprawie projektu  statutu, a w szczególności poznania ich uwag i opinii, 

 zmiany wynagrodzenia Wójta Gminy Młodzieszyn, zmniejszając jego wysokość zgodnie z 

rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie zasad  

wynagradzania pracowników samorządowych,  

 przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odbioru ścieków na obszarze gminy 

Młodzieszyn  który zgodnie z przepisami został przekazany do zaopiniowania organowi 

regulującemu – Dyrektorowi Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowemu Gospodarstwu 

Wodnemu Wody Polskie w Warszawie, 

 przyjęcia regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Młodzieszyn za wyniki w 

nauce i osiągnięcia sportowe. Stypendium było  przyznawane jednorazowo na koniec 

roku szkolnego 2018 i będzie realizowane przez  kolejne lata, 

 wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia 

regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania 

nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, nagród, 

 ustalenia tygodniowego obowiązku wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, 

psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych -  

ustalając dla wszystkich jednakowo w wymiarze 22 godzin, 
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 ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży, zasady usytuowania 

miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, w związku ze zmianą ustawy o 

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Maksymalna liczba 

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości. do 4,5 %  alkoholu oraz piwa 

– 80 ,  o zawartości. powyżej 4,5  % - 18 % alkoholu z wyjątkiem piwa – 60 , o zawartości. 

pow. 18 % - 70 , przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży – 30 , przeznaczonych 

do spożycia poza miejscem sprzedaży – 180, 

 ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów 

alkoholowych, stosując zapisy że punkt  nie może być usytuowany bliżej niż 50 m od 

budynków kultu religijnego  i zakładów opieki zdrowotnej oraz zabrania się sprzedaży, 

podawania i spożywania napojów alkoholowych w obrębie sklepów , nie mniej niż 50 m 

od budynków kultu religijnego i cmentarzy oraz od zakładów opieki zdrowotnej. 

Dokonując podsumowania  działalności kadencji Rady 2014 – 2018 na ostatnim posiedzeniu 

Rady w dniu 9 listopada  stwierdzono, że praca Rady Gminy  przebiegała bardzo sprawnie. 

Tematy rozpatrywane na sesjach były przedmiotem dogłębnej dyskusji i merytorycznej 

analizy na posiedzeniach komisji. Na sesje wypracowywano już gotowe projekty 

rozstrzygnięć. Takie rozwiązanie pozwala uniknąć dyskusji  na sesjach nad przyjmowanymi 

uchwałami. Jeżeli nawet taka dyskusja się pojawiła to miała ona charakter spokojnej 

wyważonej wymiany stanowisk i poglądów. 

Pierwsza Sesja nowo wybranej Rady Gminy kadencji 2018- 2023 odbyła się w dniu 20 
listopada 2018 r. na której radni, nowo wybrany Wójt złożyli ślubowanie, dokonali wyboru 
Przewodniczącego Rady,  którym został Sławomir Makowski , oraz Wice przewodniczących 
Rady – Marek Ciurzyński i Monika Wawrzyńczak.  
Nowo wybrana Rada Gminy  odbyła 5 Sesji  w 2018 r.  i  podjęła  - 23 uchwały, które 
dotyczyły: 

 powołania składów osobowych Komisji Rady Gminy, 
 ustalenia diet miesięcznych dla sołtysów w wysokości 200 zł, 
 zmian w budżecie gminy na 2018  i Wieloletniej Prognozie  Finansowej na lata 2018 - 

2033 
 uchwalenia budżetu gminy  na 2019 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na 

lata 2019-2033. 
 przyjęcia programu profilaktyki  i rozwiązywania problemów alkoholowych, 
 przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok, 
 przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2019-2023,  
 podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy 

społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu „ na 
lata 2019 – 2023,   

Radni,  sołtysi na Sesjach zgłaszali wnioski dotyczące potrzeby remontu i naprawy dróg,  

niszczonych przez samochody ciężarowe podczas wywozu drewna z lasu. Drogi te były w 

miarę możliwości na  bieżąco remontowane. 
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GMINNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE: 

o Gminny Ośrodek Kultury w Młodzieszynie  
o Gminna Biblioteka Publiczna w Młodzieszynie 
o Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młodzieszynie 
o Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie 
o Szkoła Podstawowa w Kamionie 
o Szkoła Podstawowa w Młodzieszynie 
o Szkoła Podstawowa w Janowie. 

 

 

SOŁECTWA  

W skład gminy wchodzi 20 sołectw: 
 

o Adamowa Góra 
o Bibiampol 
o Bieliny- Olszynki 
o Helenka 
o Helenów – Skutki 
o Janów 
o Januszew 
o Juliopol 
o Justynów 
o Kamion 
o Leontynów 
o Marysin 
o Mistrzewice 
o Młodzieszyn 
o Młodzieszynek 
o Nowa Wieś – Rokicina 
o Nowe Mistrzewice 
o Radziwiłka 
o Stare Budy 
o Witkowice 
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NA TERENIE GMINY MŁODZIESZYN DZIAŁAJĄ NASTĘPUJĄCE STOWARZYSZENIA:  

1. Stowarzyszenie  Rodzin  Katolickich  Diecezji Łowickiej  – Koło  Parafialne przy  Parafii  
N.N.M.P. w Młodzieszynie  

2. Caritas  Diecezji Łowickiej – Parafialny  Zespół  Charytatywny  Caritas przy Parafii  
N.N.M.P. w Młodzieszynie  

3. Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet z Kamiona  
4. Towarzystwo  Miłośników  Malarstwa  Władysława Ślewińskiego 
5. OSP Młodzieszyn  
6. OSP   Kamion 
7. OSP Budy Stare  
8. OSP  Witkowice 
9. Przyjazne i  Czyste  Otoczenie  z/s w Kamionie  – Stowarzyszenie  Zwykłe 
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 II.  ŁAD PRZESTRZENNY 
 

Dla terenu Gminy Młodzieszyn obowiązuje aktualne  „Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Młodzieszyn”  zatwierdzone Uchwałą Nr  
XXII/107/2016 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 23 maja 2016 roku  na podstawie art. 18 ust. 
2 pkt. 5 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym art. 12 ust.1 ustawy z 
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Studium nie jest 
aktem prawa  miejscowego. Studium jest podstawą koordynacji miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego, powinno być także podstawą koordynacji wszystkich 
decyzji i przedsięwzięć realizacyjnych samorządu  w zakresie gospodarki przestrzennej gminy.  
W Studium uwzględniono zasady określone w koncepcji przestrzennego zagospodarowania 
kraju, ustalenia strategii rozwoju i  planu  zagospodarowania przestrzennego województwa. 

Studium określa  między innymi: 

o kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz  
o kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania  oraz użytkowania terenów, 
o obszary oraz zasady ochrony środowiska  i jego zasobów, ochrony przyrody, 

krajobrazu kulturowego, 
o obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, 
o kierunki rozwoju komunikacji i infrastruktury technicznej, 
o obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu 

lokalnym i ponadlokalnym, 
o obszary, dla których obowiązkowe jest sporządzanie miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego na podstawie przepisów odrębnych i innych 
wymagań, 

o kierunki i zasady kształtowania rolniczej i leśnej  przestrzeni produkcyjnej, 
o obszary wymagające przekształceń, rehabilitacji i rekultywacji. 
 

Studium odgrywa rolę w kształtowaniu struktury funkcjonalno - przestrzennej jako środek 
informacji o możliwościach i ograniczeniach w odniesieniu do poszczególnych obszarów 
uwzględniając bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę. 

W roku 2018 na terenie gminy Młodzieszyn obowiązywały miejscowe plany 
zagospodarowania przestrzennego zatwierdzone w latach 1996 -2017 dwudziestoma dwoma 
Uchwałami Rady Gminy. 

W roku 2018 Rada Gminy na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym  i art. 20 ust.1 i art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  zatwierdziła 2 miejscowe plany 
zagospodarowania przestrzennego: 

o dla terenu działki nr ew. 36/2 w miejscowości Młodzieszyn.  Plan obejmuje teren przy 

ul. Cichej o powierzchni  2ha i przeznacza go pod zabudowę usługowo produkcyjną, 

oraz dopuszcza realizację budynków o maksymalnej wysokości 18m.  Rada Gminy 

ustaliła jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowaną 

uchwaleniem niniejszego planu w wysokości 0 % . 
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o dla części miejscowości Adamowa Góra.  Przedmiotowy plan  jest zmianą 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Nr 

XXI/117/2012 Rady  Gminy Młodzieszyn z dnia 16 maja 2012 roku. Plan  obejmuje 

działki nr ew. 153/18, 161/1, 162, 180, 181, 182, 183, 192 o łącznej powierzchni ok. 

11,5 ha. Zmiany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego polegały 

na zmianie układu komunikacyjnego na terenach zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej zgodnie z wnioskami właścicieli przedmiotowych nieruchomości, a dla 

działki 153/18 na zmianie funkcji z zabudowy usługowej celu publicznego  na tereny 

zabudowy mieszkaniowo usługowej.  Rada Gminy ustaliła jednorazową opłatę z 

tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowaną uchwaleniem niniejszego 

planu w wysokości 0 % dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i 15% 

dla terenu  zabudowy mieszkaniowo usługowej.  

Łączna powierzchnia obszaru gminy dla której obowiązują miejscowe plany 

zagospodarowani przestrzennego wynosi 843 ha tj 7,2% całkowitej powierzchni gminy 

Młodzieszyn. 

Poza ww. miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego  2018r. trwały prace 
polegające na sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla 
terenów położonych:  

o w Młodzieszynie przy ul. Wyszogrodzkiej i Wspólnej,  
o w Młodzieszynie przy ul. Kruczej i Sochaczewskiej,  
o dla części miejscowości Juliopol,  
o dla części miejscowości Bibiampol ,  
o dla części miejscowości Helenka,  

Dla tych terenów miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego zostaną zatwierdzone 

w 2019 r. po zakończeniu procedury sporządzania. 

 

Na terenach nieobjętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego realizacja 

inwestycji odbywa się na podstawie decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu 

lokalizacji inwestycji celu publicznego. W 2018 r. wydane zostały 94 decyzje o warunkach 

zabudowy i 8 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.  

 

 

III. PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI 

 
W roku 2018 obowiązywał ,,Gminny program opieki nad zabytkami dla Gminy Młodzieszyn 
na lata 2015-2018” przyjęty Uchwałą Nr XIV/73/2015 Rady Gminy Młodzieszyn dnia 9 
grudnia 2015r.  Wójt Zarządzeniem nr 70/2015 z dnia 12 listopada 2015 r. założył Gminną 
Ewidencją Zabytków Gminy Młodzieszyn. 
W Gminnej Ewidencji Zabytków znajdują się 52 karty adresowe sporządzone dla zabytków 
nieruchomych, w tym dla 14 zabytków wpisanych do rejestru zabytków. Karty adresowe 
Gminnej ewidencji zabytków obejmują m.in.: chałupy drewniane, domy murowane, budynki 
gospodarcze i budynki inwentarskie, wiatrak drewniany, zespoły kościelne, dwory i parki 
podworskie, spichlerz, cmentarze, kwatery żołnierzy, mogiłę oraz infrastrukturę kolei 
wąskotorowej. Większość obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie gminy stanowi 
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własność prywatną, zaledwie jeden obiekt jest własnością wspólnoty gruntowej (dzwonnica 
przy kościele parafialnym p. w. św. Michała Archanioła i św. Anny w Kamionie 
Poduchownym), trzynaście to własność kościelna, pięć Skarbu Państwa a dwa stanowią 
własność komunalną. Na terenie gminy Młodzieszyn znajduje się 55 stanowisk 
archeologicznych, żadne spośród nich nie zostało wpisane do rejestru zabytków, dla 
wszystkich sporządzono karty adresowe. 
 
Gminny program opieki nad zabytkami jest dokumentem określającym politykę  w zakresie 
sprawowania opieki nad dziedzictwem kulturowym oraz jego racjonalnym wykorzystaniem. 
Głównym zamierzeniem Programu jest stworzenie warunków dla kreowania i realizowania 
zadań z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami na terenie gminy oraz wykorzystanie 
dziedzictwa kulturowego jako czynnika wpływającego na rozwój gospodarczy i społeczny. 
Świadome zarządzanie zasobami dziedzictwa kulturowego stanowi podstawę wykorzystania 
jego potencjału dla rozwoju gminy. Wymagana jest przy tym zmiana świadomości 
społeczeństwa w kwestii ochrony szeroko pojętej przestrzeni kulturowej jako dobra 
publicznego, ale także umiejętnego wykorzystania obiektów zabytkowych z możliwością 
uzyskania korzyści dla ich właścicieli. 
 
Gmina Młodzieszyn  realizując założenia Programu opieki nad zabytkami w roku 2018 
wykonała renowację zabytkowego parku w Młodzieszynie, prace remontowe na cmentarzu 
wojennym w Janowie i prace porządkowe na cmentarzach wojennych w Starych Budach,  
Rokicinie, Leontynowie, Juliopolu i w Młodzieszynie przy ul. Wyzwolenia.  
 

 
 
 

IV. GOSPODAROWANIE  ODPADAMI   
 

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r.  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz. U. 1996 Nr 132, poz. 622 ze zm.) Gmina Młodzieszyn sprawuje nadzór nad odbiorem 

odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz ich zagospodarowanie zgodnie z 

prawem. Systemem gospodarowania odpadami objęto do 31 grudnia  2018 r. ogółem 1621 

nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Młodzieszyn.  
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Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada obowiązek ponoszenia 

miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na właścicieli każdej 

nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy 

Młodzieszyn nr IX/43/2015 z dnia 10 sierpnia 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalenia 

wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania stawki takiej 

opłaty obowiązuje opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, która jest 

naliczana od liczby osób zamieszkałych na terenie nieruchomości. Miesięczna opłata wynosi 

10 zł/osobę, natomiast w przypadku nieprowadzenia segregacji odpadów – 17 zł/osobę.   

Właściciele nieruchomości osobiście deklarują liczbę osób zamieszkujących daną 

nieruchomość i sposób gospodarowania odpadami. Na tej podstawie naliczana jest opłata za 

gospodarowanie odpadami. Zgodnie ze złożonymi deklaracjami przez właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych, według stanu na dzień 31.12.2018 r., 4.843 osoby segregują 

odpady komunalne, natomiast 114 osób nie segreguje odpadów.  

Odbiór odpadów komunalnych i ich zagospodarowanie od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych na terenie Gminy Młodzieszyn w 2018 roku realizowane  było  przez Firmę 

ENERIS Surowce S.A Oddział w Tomaszowie Mazowieckim ul. Majowa 87/89, 92-900 

Tomaszów Mazowiecki. Opłata za 2018 r. za wykonywane prace zgodnie z umową wyniosła 

527.610,24 zł. brutto. W ramach tej umowy właściciele nieruchomości zamieszkałych z 

terenu gminy mieli możliwość selektywnego zbierania m.in. 4 podstawowych frakcji 

odpadów tzw. „u źródła”. Odpady zmieszane odbierane były od właścicieli nieruchomości z 

częstotliwością 1 raz na 4 tygodnie, których odebrano w 2018 r. 925 ton (wzrost o 34% w 

porównaniu z 2017r.). Natomiast odpady segregowane odbierane były 2 razy na 4 tygodnie, 

których w 2018 r. łącznie odebrano i zebrano prawie 151 ton (spadek o 35 % w porównaniu 

do 2017r.).  Ponadto w miesiącach lutym i sierpniu 2018 r.  roku odbyła się mobilna zbiórka 

tzw. odpadów wielkogabarytowych, których zebrano łącznie 45 ton. Oprócz odbioru 

odpadów segregowanych, zmieszanych i gabarytów, Firma ENERIS Surowce S.A. jest 

zobowiązana także do nieodpłatnego odbioru odpadów budowlanych i rozbiórkowych, które 

powstały w wyniku prowadzenia drobnych robót, nie wymagających pozwolenia na budowę 

ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót u starosty. W 2018 r. odebrano łącznie 103 tony 

odpadów budowlanych pochodzących z remontów (wzrost o 80% w porównaniu do 2017 r.).   

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 6 i ust. 2b ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach, Gmina Młodzieszyn wraz z sześcioma gminami powiatu 
sochaczewskiego podpisała Porozumienie w sprawie wspólnego przeprowadzenia 
postępowania i udzielenia zamówienia na zorganizowanie i prowadzenie Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gmin Powiatu Sochaczewskiego.  Na podstawie 
zawartych umów z dnia 31 lipca 2017r. oraz z dnia 02 lipca 2018 r. pomiędzy Gminą 
Sochaczew a Firmą ZEBRA Recykling Sp. z o.o., zgodnie z upoważnieniem wynikającym z 
Porozumień z dnia 22 czerwca 2017r. oraz 18 czerwca 2018 r.  od właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych z terenu gminy Młodzieszyn w 2018 roku były nieodpłatnie przyjmowane 
odpady zebrane selektywnie. Odpady przyjmowane były od mieszkańców nieruchomości 
położonych na terenie gminy Młodzieszyn objętych systemem gospodarki odpadami 
komunalnymi i uiszczających stosowne opłaty.  W 2018 r. od mieszkańców gminy 
Młodzieszyn Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjął 3,6 tony odpadów 



  

17 | S t r o n a  
 

zebranych selektywnie (wzrost o 67% przyjętych odpadów komunalnych w porównaniu do 
2017 r.). W 2018 roku koszty prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych dla gminy Młodzieszyn wyniosły 9.715,92 zł brutto. 

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Młodzieszyn. 

 

W 2018 roku na terenie gminy zakończono inwentaryzację wyrobów zawierających azbest 
oraz przygotowano „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu 
Gminy Młodzieszyn na lata 2018-2032”.  
Ponadto w 2018 r. od mieszkańców odebrano i utylizowano 36,1 ton odpadów azbestowych 
z 21 gospodarstw. 
 

 

V.  MIENIE KOMUNALNE  

 

Informacja o stanie mienia komunalnego  

 
Gmina Młodzieszyn w swoich zasobach majątkowych posiada  grunty o łącznej powierzchni – 
129,74 ha,  o wartości  4 905 167,02 zł w tym:    

o grunty rolne     59,23 ha 
o działki budowlane 0,61 ha 
o pozostałe               66,86 ha 
o parki                  3,04 ha  

Część gruntów o powierzchni  1,2 ha będących własnością gminy zostało oddane w 
użytkowanie wieczyste. 
 
Grunty będące własnością gminy położone są w poniższych miejscowościach: 

o w m.  Adamowa Góra  13,51 ha 
o w m.  Młodzieszyn   26,06 ha  
o w m. Młodzieszynek    1,23 ha 
o w m Skutki     0,57 ha 
o w m. Radziwiłka       0,65 ha 
o w m. Bieliny     21,01 ha  
o w m. Janów    4,73 ha 
o w m .  Juliopol   9,24 ha  
o w m. Nowa Wieś   1,75 ha  
o w m. Marysin    9,90 ha  
o w m. Kamion     10,90 ha  
o w m. Rokicina    12,08 ha  
o w m. Helenka    3,36 ha  
o w m. Bibiampol    4,23 ha 
o w m. Witkowice    2,55 ha  
o w m. Mistrzewice   1,08 ha  
o w m. Leontynów   1,67 ha  
o w m. Nowe Mistrzewice  6,85 ha  
o w m. Stare Budy   0,68 ha 
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Dane o zmianach w stanie  mienia komunalnego. 

Dokonano zamiany działek w miejscowości Kamion dz. nr 259/2 o pow. 0,34 ha stanowiącą 
własność Gminy na dz. nr 148 o pow. 0,3401 ha,  ze względu na jednakową wartość 
przedmiotowych nieruchomości zgodnie z operatem szacunkowym, dokonanie zamiany 
nastąpiło w formie aktu notarialnego bez dopłaty gotówkowej. Pomimo ogłaszanych 
przetargów na sprzedaż nieruchomości ze względu na brak nabywców, po kolejnych 
przetargach  w drodze drugich  rokowań sprzedano działkę położoną w miejscowości Nowe 
Mistrzewice oznaczoną nr 168/9 o pow. 3500 m2 za cenę 9.100 zł brutto. Wpływy do 
budżetu Gminy z tytułu  opłaty za użytkowanie wieczyste w 2018 roku  wyniosły:  
15.762,23zł. 
 

VI. FINANSE  

 

 

BUDŻET GMINY MŁODZIESZYN I JEGO REALIZACJA W 2018 ROKU 

      
DOCHODY BUDŻETU Plan  Realizacja Wykonanie w % 

Dochody budżetowe 23 903 318,70 24 129 846,05 100,95% 

Dochody bieżące 23 063 001,90 23 282 711,54 100,95% 

Dochody majątkowe 840 316,80 847 134,51 100,81% 

 

 

WYDATKI BUDŻETU Plan  Realizacja  Wykonanie w %: 

Wydatki budżetowe 30 541 116,12 28 871 944,12 94,53% 

Wydatki bieżące 22 601 047,80 21 791 501,92 96,42% 

Wydatki majątkowe 7 940 068,30 7 080 442,20 89,17% 

 

 

WYDATKI BUDŻETU GMINY MŁODZIESZYN PONIESIONE W 2018 ROKU 

Ogółem: 28 871 944,12 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MŁODZIESZYNIE Realizacja zadań z 
dziedziny pomocy społecznej oraz rodziny 

7 592 370,91 

OŚWIATA: SZKOŁA PODSTAWOWA W JANOWIE, SZKOŁA PODSTAWOWA W 
KAMIONIE, SZKOŁA PODSTAWOWA W MŁODZIESZYNIE: Wydatki na szkoły 
podstawowe, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, przedszkola, inne 
formy wychowania przedszkolnego, gimnazja, dowożenie uczniów do szkół, 
dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, wyposażenie szkół w podręczniki, 
materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe, kształcenie specjalne 

7 001 045,46 
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PROJEKT: AKADEMIA KLUCZOWYCH KOMPETENCJI 126 997,91 

GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MŁODZIESZYNIE: dotacja 
przedmiotowa (dopłata do ścieków), dotacja z budżetu na inwestycje 

267 686,00 

GMINNY OŚRODEK KULTURY W MŁODZIESZYNIE - dotacja podmiotowa z budżetu 
gminy 

195 953,33 

GMINNA BIBLIOTEKA W MŁODZIESZYNIE - dotacja podmiotowa z budżetu gminy 344 426,64 

POZOSTAŁE WYDATKI REALIZOWANE PRZEZ URZĄD GMINY 13 343 463,87 

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO: Zwrot podatku akcyzowego oraz wpłaty na Izby 
rolnicze w wysokości 2% podatku rolnego 

228 929,25 

DROGI GMINNE, remonty, modernizacje przebudowy dróg gminnych, dotacja na 
modernizację drogi powiatowej 

5 022 182,42 

GOSPODARKA KOMUNALNA - wydatki na utrzymanie budynków komunalnych, 
wycenę nieruchomości 

127 096,25 

PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, DECYZJE O WARUNKACH 
ZABUDOWY 

104 145,00 

utrzymanie projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie 
Młodzieszyn 

65 905,48 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3 394 063,71 

obsługa zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących akt stanu 
cywilnego, ewidencji ludności, dowodów osobistych, wojskowych, działalności 
gospodarczej 

60 011,69 

Rady gmin 166 726,05 

Urząd gminy 2 930 108,21 

Promocja gminy 191 426,20 

Diety sołtysów 45 791,56 

wydatki związane z przygotowaniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i 
sejmików wojewódzkich, wyborów wójtów, prowadzenie i aktualizacja stałego 
rejestru wyborców 

62 696,70 

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 861 472,36 

dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie 26 236,93 

Ochotnicze straże pożarne 822 362,71 

Obrona cywilna 600,00 

Zarządzanie kryzysowe 12 272,72 

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 259 987,03 

OŚWIATA I WYCHOWANIE: Wydatki związane z termomodernizacją budynku SP 
Kamion, inwestycjami przeprowadzonymi w SP Janów, Sp Kamion, Sp Młodzieszyn 

1 060 767,96 
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OCHRONA ZDROWIA 149 543,95 

Zwalczanie narkomanii 1 000,00 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 83 133,34 

Wydatki na utrzymanie gabinetu rehabilitacji  65 410,61 

POMOC SPOŁECZNA - dodatek mieszkaniowy i energetyczny 601,46 

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA: Stypendia za wyniki w nauce i osiągniecia 
sportowe 

15 300,00 

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1 402 574,47 

Gospodarka odpadami 577 051,27 

Utrzymanie zielieni w gminie 21 711,56 

Opieka nad bezdomnymi zwierzętami 47 980,53 

Oświetlenie ulic, placów i dróg, modernizacja oświetlenia gminnego oraz budowa 
nowych linii 

624 204,54 

budowa placu zabaw w miejscowości Juliopol, doposażenie placu zabaw dla dzieci 
w miejscowości Kamion i Janów 

131 626,57 

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO: Wydatki związane z 
utrzymaniem domów i ośrodków kultury, świetlic, środki na ochronę zabytków, 
renowację zabytkowego Parku w Młodzieszynie 

257 602,48 

KULTURA FIZYCZNA: Środki przeznaczone na budowę Otwartych stref aktywności 
w Gminie Młodzieszyn, organizację zajęć rekreacyjno sportowych, budowę 
strzelnicy 

330 595,35 

 

 

Wydatki poniesione w 2018 roku obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy,  
w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego 

  

NAZWA ZADANIA KWOTA 

Przebudowa drogi gminnej we wsi Adamowa Góra 14 541,94 

Utwardzenie poboczy drogi gminnej w m. Bibiampol 12 130,28 

Remont drogi gminnej we wsi Bieliny - Olszynki 9 250,69 

Wymiana lamp oświetlenia ulicznego w m. Juliopol-Kolonia 13 000,00 

Budowa placu zabaw w m. Juliopol 20 239,68 

Remont drogi gminnej w m. Januszew 11 554,36 

Remont dróg gminnych w m. Janów 19 000,00 

Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Janowie 8 184,01 

Zakup wyposażenia do gabinetu rehabilitacyjnego w Młodzieszynie 1 000,00 
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Konserwacja rowów przydrożnych w m. Justynów i naprawa wiaty przystankowej przy ul. 
Polnej 

10 870,46 

Wymiana lamp oświetlenia ulicznego w m. Kamion 31 399,34 

Wytyczenie przez geodetę drogi gminnej położonej obok P. Lewandowskiego, łączącej wieś 
Kamion Duży z Kamionem Podgórnym 

1 500,00 

Remont i utwardzenie drogi gminnej w m. Leontynów 9 790,61 

Remont drogi gminnej  w wsi Marysin 8 062,65 

Remont chodnika przy ul. Sochaczewskiej przy drodze "nr 50" 35 994,90 

Remont drogi gminnej w m. Młodzieszynek 10 150,56 

Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Helenka  18 249,41 

Remont drogi gminnej w m. Helenów-Skutki 5 813,10 

Konserwacja rowów przydrożnych w m. Skutki-Helenów 5 813,25 

Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Radziwiłka 9 178,70 

Remont drogi gminnej w m. Nowa Wieś-Rokicina 9 358,67 

Udrożnienie rowu przy drodze gminnej w m. Stare Budy 2 300,00 

Zakup sprzętu specjalistycznego dla jednostek OSP Stare Budy 13 429,77 

Modernizacja terenu przy świetlicy wiejskiej we wsi Mistrzewice oraz zakup wyposażenia 
do świetlicy wiejskiej we wsi Mistrzewice 

14 146,00 

Remont drogi gminnej w m. Nowe Mistrzewice 9 000,00 

Zakup wyposażenia do gabinetu rehabilitacyjnego w Młodzieszynie 790,61 

Remont drogi gminnej w m. Witkowice na dz. Nr 436 oraz 452 19 221,28 

RAZEM PONIESIONE WYDATKI W 2018 ROKU                323 970,27     

  

WYDATKI PONIESIONE NA INWESTYCJE W 2018 ROKU 

 

NAZWA ZADANIA KWOTA 

Przebudowa ul. Kruczej (drogi gminnej) w Młodzieszynie                     597 083,26     

Modernizacja drogi gminnej we wsi Janów                     122 000,00     

Modernizacja nawierzchni jezdni drogi gminnej w m. Witkowice                       45 000,00     

Modernizacja drogi w miejscowości Olszynki.                       24 600,00     

Modernizacja drogi w miejscowości Leontynów dz. nr ew. 117; 143.                       24 600,00     

Modernizacja drogi w miejscowości Witkowice dz. nr ew. 298/2                       12 300,00     

Modernizacja drogi w miejscowości Juliopol dz. nr ew. 16                       23 100,00     

Modernizacja drogi w miejscowości Nowe Mistrzewice dz. nr ew. 31.                       19 400,00     

Modernizacja drogi gminnej w m. Mistrzewice dz. nr ew. 259                       12 300,00     

Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w m Bibiampol                       68 867,70     

Modernizacja drogi gminnej w m. Bibiampol – Helenka dz. nr ew. 95/1, 147                       85 873,56     

Modernizacja drogi gminnej w m. Helenka                     104 734,50     

Modernizacja drogi gminnej w m. Janów                       73 600,74     
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Modernizacja drogi gminnej w m. Leontynów dz. nr ew. 54.                     111 967,63     

Modernizacja drogi gminnej w m. Nowa Wieś dz. nr ew. 79.                       37 000,00     

Utwardzenie/modernizacja drogi gminnej w m. Juliopol dz. nr ew. 392; 528                        60 889,92     

Modernizacja drogi gminnej w m. Witkowice dz. nr ew. 298/2.                       27 453,60     

Modernizacja chodnika gminnego Młodzieszyn-Janów                       15 000,00     

Modernizacja drogi gminnej w m. Witkowice - pobocza                       79 759,92     

Modernizacja drogi gminnej w m. Helenów-Skutki                     154 281,61     

Modernizacja drogi gminnej w m. Janów dz. ew. nr 45 - I etap                       50 069,06     

Zakup sprzętu do rejestrowania obrad sesji rady gminy                       33 931,83     

Zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych                       61 695,00     

Modernizacja samochodu pożarniczego OSP Budy Stare                     379 996,20     

Modernizacja budynku OSP w Młodzieszynie                       40 713,00     

Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Janowie                         8 184,01     

Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Janowie                       77 000,00     

Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Młodzieszynie                     157 997,44     

Modernizacja pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Kamionie                     154 994,17     

Zakup wyposażenia do gabinetu rehabilitacyjnego w Młodzieszynie                       14 290,00     

Wymiana lamp oświetlenia ulicznego w m. Juliopol-Kolonia                       13 000,00     

Wymiana lamp oświetlenia ulicznego w m. Kamion                       31 399,34     

Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Helenka                        18 249,41     

Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Radziwiłka                         9 178,70     

Budowa placu zabaw w m. Juliopol                       20 239,68     

Czyste powietrze - wymiana urządzeń grzewczych w gminie Młodzieszyn                         9 840,00     

Doposażenie placu zabaw dla dzieci w miejscowości Kamion                       36 838,50     

Budowa placu zabaw w m. Juliopol                       20 000,00     

Doposażenie placu zabaw dla dzieci w miejscowości Janów                       40 079,55     

Modernizacja świetlicy gminnej przy ulicy Sochaczewskiej 18 w Młodzieszynie                         3 619,89     

Modernizacja terenu przy świetlicy wiejskiej we wsi Mistrzewice oraz zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 
we wsi Mistrzewice 

                      14 146,00     

Modernizacja terenu przy świetlicy wiejskiej we wsi Mistrzewice                        38 000,00     

Budowa otwartych stref aktywności - OSA w gminie Młodzieszyn                     282 382,35     

Budowa strzelnicy w Gminie Młodzieszyn                       22 509,00     

Przedsięwzięcia 

Budowa sieci wodociągowej we wsi Bieliny                      10 000,00     

Przebudowa drogi gminnej ul. Różanej w Młodzieszynie                   175 000,00     

Wykonanie skrzyżowań dróg gminnych we wsi Młodzieszynek i Radziwiłka z drogą krajową nr 50                      49 970,00     

Przebudowa drogi gminnej we wsi Adamowa Góra                   616 356,05     

Modernizacja nawierzchni drogi gminnej we wsi Janów (dz. nr 97 i 94/1)                     72 530,64     

Przebudowa drogi gminnej w Starych Budach                   559 556,30     

Wykonanie stałej organizacji ruchu drogi gminnej Juliopol-Adamowa Góra                     37 351,66     

Modernizacja dróg gminnych osiedle Młodzieszyn                  187 170,00     

Przebudowa drogi gminnej położonej na dz. ew. nr 393 w miejscowości Juliopol                  475 411,95     

Termomodernizacja budynku Dom Nauczyciela w Młodzieszynie                      13 407,00     

Wykonanie przyłącza i instalacji przeciwpożarowej w Szkole Podstawowej w Kamionie                   136 000,00     

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kamionie  
                 318 144,25     

                 208 448,09     
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Modernizacja oświetlenia ulicznego                   349 774,69     

Renowacja zabytkowego Parku w Młodzieszynie                  163 670,00     

Dotacje na inwestycje  

dotacje celowe dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej na realizację inwestycji  235 286,00 

dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego 
na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem 
na dofinansowanie Powiatowi Sochaczewskiemu realizacji zadania pn. „Odbudowa drogi 
powiatowej nr 3813W Kamion-Witkowice, w km 0+000-1+400; 2+230-3+080 i 3+640-5+900 o 
dł. 4,51 km” 

209 200,00 

dotacja celowa dla Komendy Wojewódzkiej Policji tytułem wpłaty na państwowy fundusz 
celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla Komendy Powiatowej 
Policji w Sochaczewie z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego małolitrażowego, 
segment B (oznakowany)  

25 000,00 

RAZEM PONIESIONE WYDATKI NA INWESTYCJE               7 080 442,20     

 
 

WYDATKI ZREALIZOWANE PRZEZ SZKOŁY PODSTAWOWE W JANOWIE, W KAMIONIE, W 
MŁODZIESZYNIE W SZCZEGOLNOŚCI NA SZKOŁY PODSTAWOWE, ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W 
SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, PRZEDSZKOLA, INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO, 
GIMNAZJA, DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ, DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI, 

WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE ORAZ MATERIAŁY ĆWICZENIOWE, 
KSZTAŁCENIE SPECJALNE W 2018 ROKU 

       

PLAN WYKONANIE % wykonania 

Finansowanie 

Dotacje na zadania 
własne z budżetu 

państwa 

subwencje z 
budżetu państwa 

środki z budżetu 
gminy Młodzieszyn 

Dotacje na zadania 
zlecone z budżetu 

państwa 

   7 218 513,00         7 001 045,46     96,99% 123 300,00 4 465 125,00 2 362 092,29 50 528,17 

 

 
 
 
 

WYDATKI ZREALIZOWANE PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MŁODZIESZYNIE  
NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z DZIEDZINY POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ RODZINY W 2018 ROKU 

       

PLAN WYKONANIE 
% 

wykonania 

Finansowanie 

Dotacje na zadania 
własne z budżetu 

państwa 

subwencje z 
budżetu 
państwa 

środki z budżetu 
gminy 

Młodzieszyn 

Dotacje na zadania 
zlecone z budżetu 

państwa 

           7 607 554,00           7 592 370,91     99,80% 481 245,44 x  618 766,28 6 492 359,19 
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STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MŁODZIESZYN W 2018 ROKU 

    DOCHODY plan  wykonanie  
% 

wykonania 

Ogółem:         23 903 318,70              24 129 846,05     100,95% 

Dotacje z budżetu państwa, na:            7 551 250,80                 7 526 664,94     99,67% 

zadania własne               647 857,28                    647 342,72     99,92% 

zadania zlecone            6 903 393,52                 6 879 322,22     99,65% 

Subwencje            6 996 175,00                 6 996 175,00     100,00% 

Dotacje na inwestycje, w tym:               837 814,51                    837 814,51     100,00% 

Środki z UE               586 990,31                    577 509,92     98,38% 

Dochody wlasne:            8 518 078,39                 8 769 191,60     102,95% 

Podatki            6 206 049,00                 6 521 065,81     105,08% 

Opłata śmieciowa               680 000,00                    592 036,30     87,06% 

Czynsze (dzierżawny, mieszkaniowy, użytkowanie 
wieczyste) 

              148 286,00                    155 127,93     104,61% 

Pozostałe (wpływy z rożnych dochodów opłaty i 
odsetki) 

           1 483 743,39                 1 500 961,56     101,16% 

  

VII.  INWESTYCJE I NAJWAŻNIEJSZE PRACE WYKONANE W GMINIE 

MŁODZIESZYN W 2018 ROKU 

W 2018 roku wykonano lub zmodernizowano drogi gminne  

Młodzieszyn ulica Różana  

Zrealizowano przebudowę nawierzchni drogi gminnej ul. Różanej w Młodzieszynie. W 
ramach zadania wykonano podbudowę oraz nawierzchnię asfaltową. Gminny Zakład 
Gospodarki Komunalnej w ramach realizacji zadania wykonał niwelacje wysokościową 
studzienek kanalizacyjnych. Wartość prac wyniosła 175.000zł. – zrealizowano ze środków 
własnych budżetu gminy Młodzieszyn. Nowa nawierzchnia zwiększy bezpieczeństwo i 
komfort przemieszczania się po ciągu komunikacyjnym. 
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Droga w miejscowości Stare Budy 

Zakres inwestycji obejmował przebudowę drogi na odcinku 930,00 m  w tym przebudowę 
przepustu pod koroną drogi na długości części przelotowej 6,0 m, wykonanie warstwy 
wiążącej z betonu asfaltowego AC11W o grubości 4 cm, warstwy ścieralnej z betonu 
asfaltowego AC11S o grubości 4 cm, umocnienie poboczy kruszywem łamanym. Wykonanie 
tego odcinka umożliwiło połączenie drogi powiatowej Młodzieszyn – Iłów z drogą 
wojewódzką Janów – Gostynin. Wartość inwestycji wyniosła 559.556,30 zł, dofinansowanie 
w kwocie 209 200,00 zł. 

 

Przebudowa ul. Kruczej (drogi gminnej) w Młodzieszynie 

Inwestycja polegająca na przebudowie drogi gminnej ul. Kruczej w Młodzieszynie jest drugim 
etapem remontu tej drogi zapoczątkowanym w roku 2017. Zakres prac obejmował 
wzmocnienie istniejącej konstrukcji jezdni o nawierzchni utwardzonej wraz z budową 
poboczy utwardzonych, przebudowa dwóch skrzyżowań, wykonanie chodnika i zjazdów z 
kostki brukowej oraz wprowadzenie organizacji ruchu. Wartość inwestycji to 597 083,26 zł w 
tym pozyskane dofinansowanie z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 
103 962zł. 
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Droga w miejscowości Juliopol  

Gmina Młodzieszyn dokonała kolejnej modernizacji drogi polegającej na przebudowie drogi 
gminnej położonej na dz. ew. nr 393 w miejscowości Juliopol. Droga została objęta 
przebudową na odcinku 1020  m  –  od  skrzyżowania  z  ul.  Chodakowską w  kierunku  
południowo-wschodnim  do  skrzyżowania  z drogą gminną nr 380304W, będącą głównym 
ciągiem komunikacyjnym miejscowości Juliopol. Zakres inwestycji obejmował wzmocnienie 
istniejącej konstrukcji jezdni o nawierzchni utwardzonej o szerokości 3,3 m wraz z budową 
poboczy utwardzonych. Dzięki tej inwestycji mieszkańcy Gminy Młodzieszyn otrzymali nie 
tyko drogę łączącą miejscowości ale też dojazd do cmentarza parafialnego i możliwość 
parkowania pojazdów wzdłuż drogi. Inwestycja została współfinansowana  ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020. Całkowita 
wartość  inwestycji wyniosła  475.411,95 zł  przy pozyskanym dofinansowaniu w kwocie 
197 856,00 zł. 

 

Droga w Adamowej Górze  

W październiku zakończono prace remontowe na drodze gminnej w Adamowej Górze, które 
polegały na położeniu nakładki asfaltowej wraz z utwardzonymi poboczami wykonanymi z  
kruszywa drogowego.  Wartość prac wyniosła 616.356,05 zł – prace zrealizowano ze środków 
własnych budżetu gminy Młodzieszyn. 
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Na terenie Gminy Młodzieszyn Starostwo Powiatowe w Sochaczewie zmodernizowało 
także dwie drogi powiatowe 

Dzięki dobrej, a przede wszystkim efektywnej współpracy Samorządu Gminnego ze 
Starostwem Powiatowym w Sochaczewie, wyremontowane zostały dwie drogi powiatowe w 
Starych Budach odcinek o długości 0,85 km i w Witkowicach odcinek o długości 4,5 km., na 
najbardziej zniszczonych nawierzchniach dróg. Gmina Młodzieszyn dofinansowała remonty 
dróg powiatowych kwotą w wysokości 209 200zł. Mamy nadzieję, że drogi będą dobrze 
służyły wszystkim użytkownikom ruchu.  

 

Modernizacja dróg gminnych poprzez rozłożenie tłucznia, destruktu lub pospółki 

Modernizacja dróg gminnych jest niezbędna dla funkcjonowania transportu na terenie 
gminy. Osiedlanie się nowych mieszkańców oraz powstające nowe budynki wymagają 
polepszania stanu dróg gruntowych. Stąd tak duża ilość modernizowanych odcinków w 2018 
roku. Wykonano modernizację dróg gminnych poprzez rozłożenie tłucznia, destruktu lub 
pospółki, między innymi: 

o Modernizację trzech dróg gminnych we wsi Janów; 
o Modernizację dwóch nawierzchni jezdni drogi gminnej we wsi Witkowice oraz 

poboczy przy drodze Witkowice – Brochów; 
o Modernizację drogi w miejscowości Olszynki; 
o Modernizację dwóch dróg w miejscowości Leontynów; 
o Modernizację dwóch dróg w miejscowości Juliopol;   
o Modernizację drogi w miejscowości Nowe Mistrzewice; 
o Modernizację drogi gminnej we wsi Mistrzewice; 
o Modernizację trzech dróg w miejscowościach Bibiampol i Helenka; 
o Modernizację drogi gminnej we wsi Nowa Wieś; 
o Modernizację drogi gminnej w miejscowościach Helenów – Skutki. 

 
Wykonano wiele prac dotyczących oświetlenia ulicznego między innymi: 

o Wymianę lamp oświetlenia ulicznego w miejscowości Juliopol; 
o Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Helenka; 
o Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Radziwiłka; 
o Wymianę lamp oświetlenia ulicznego w miejscowości Kamion 
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Inne działania 

Chodnik przy drodze krajowej nr 50 

W sierpniu ze środków z funduszu sołeckiego wsi Młodzieszyn oraz ze środków własnych  

gminy Młodzieszyn został rozpoczęty remont chodnika przy drodze krajowej nr 50 za kwotę 

35 994,00 zł. Pierwszy etap remontu objął około 700 m2 ciągu pieszo – rowerowego. Polegał 

on na demontażu starej nawierzchni chodnika, wykonaniu podbudowy cementowo-

piaskowej oraz na ponownym ułożeniu kostki brukowej wraz z posadowieniem obrzeży.   W 

przyszłości planujemy wyremontować pozostałą część chodnika. 

 

Parkingi przy Szkołach  

W listopadzie została zakończona kolejna, niezwykle ważna inwestycja – parking przy Szkole 

Podstawowej w Młodzieszynie. Cały parking został pokryty nawierzchnią asfaltową, dzięki 

czemu poprawi się jego funkcjonalność, ale przede wszystkim wpłynie na bezpieczeństwo i 

komfort jego użytkowników, czyli uczniów i rodziców przywożących dzieci do szkoły. Wartość 

prac wyniosła 157 997,44 zł. Wykonano także parking z tłucznia drogowego wzdłuż drogi 

gminnej przy Szkole Podstawowej w Janowie za kwotę 85 184,01 zł prace realizowano w 

ramach środków pochodzących z funduszu sołeckiego sołectwa Janów oraz środków 

własnych Gminy Młodzieszyn. 
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Termomodernizacja Szkoły w Kamionie. 

W maju zakończono realizację II etapu inwestycji pn. Termomodernizacja budynku Szkoły 
Podstawowej im. gen. Franciszka Włada w Kamionie. W ramach prac wykonano ocieplenie 
ścian i dachu oraz wymieniono drzwi zewnętrzne.  Wartość prac wyniosła 318144,25 zł. 
Inwestycja została dofinansowana w 80 % ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020. Jest to druga część tej inwestycji. 
Dodatkowo wykonano remont dwóch łazienek dla dzieci i dwóch dla personelu z całkowitą 
wymianą glazury, terakoty, sedesów, umywalek, kabin oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej 
za kwotę 154 994,17 zł.  

 

Alejki w Parku w Młodzieszynie  

 

Za nami I etap budowy alejek w Zabytkowym Parku w Młodzieszynie. Zagospodarowanie 

terenu uatrakcyjniło naszą Gminę, a przede wszystkim sprawiło, że park będzie miejscem 

odpoczynku i relaksu chętnie odwiedzanym przez mieszkańców. Będzie to miejsce, gdzie 

będziemy miło spędzać wolny czas. Gmina wydatkowała na ten cel 163 670,00 zł., z tego 

pozyskano dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 

56 367,00 zł. 
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Otwarte Strefy Aktywności 

W październiku w Młodzieszynie odbyło się oficjalne otwarcie siłowni zewnętrznych - 
Otwartych Stref Aktywności, które zostały dofinansowane przez Ministerstwo Sportu  
i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu rozwoju 
małej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w Gminie Młodzieszyn. Gmina Młodzieszyn 
otrzymała dofinansowanie w kwocie 100 000,00 zł. na 3 siłownie zewnętrzne które powstały 
w Janowie, Młodzieszynie i Kamionie oraz plac zabaw w Młodzieszynie. Całkowity koszt 3 
siłowni zewnętrznych oraz placu zabaw w Młodzieszynie stanowił wartość 282 382,35 zł.  

 
 

Remont dachu OSP Młodzieszyn 

Rozpoczęliśmy kolejną inwestycję pod nazwą „Termomodernizacja Świetlicy Wiejskiej w 
Młodzieszynie”. Remont dachu strażnicy w Młodzieszynie jest jednym z jej etapów.  
W ramach prac wykonano pokrycie dachu blachą z dociepleniem, obróbki blacharskie, rynny, 
rury spustowe i kominy. Koszt całkowity inwestycji wyniósł 134 964,00 zł. Otrzymaliśmy 
dotację celową w kwocie 23.742,00zł z Województwa Mazowieckiego. Pozostałe prace 
termomodernizacyjne objęte są kolejnym wnioskiem. 
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Modernizacja samochodu pożarniczego OSP Budy Stare  
 
W październiku Wójt Gminy Młodzieszyn Monika Pietrzyk przekazała Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Budach Starych samochód pożarniczy STAR-MAN 266. Pojazd został 
przebudowany w ramach zadania „Modernizacja samochodu pożarniczego OSP Budy Stare”. 
Wóz bojowy posiada napęd na dwie osie, co umożliwi dotarcie do pożaru nawet w bardzo 
trudnych warunkach terenowych. Zapewni to większe bezpieczeństwo mieszkańcom gminy. 
Koszt wykonania prac wyniósł 379 996,20zł.  

 
 

Place zabaw 

Dzieci z Gminy Młodzieszyn mogą już korzystać  z  nowo wybudowanych placów zabaw w 

miejscowości Kamion i Janów.  Gmina Młodzieszyn  na doposażenie placów zabaw 

otrzymała  dofinansowanie w kwocie 20 000zł z budżetu  Województwa Mazowieckiego w 

ramach „Mazowieckiego Instrumentu  Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018″ na realizację 

przez gminy zadań  istotnych dla sołectw z terenu Mazowsza.  „Doposażenie placu zabaw dla 

dzieci w miejscowości Kamion”  –  całkowita wartość zadania wyniosła 34 378,50 zł brutto; 

„Doposażenie  placu zabaw dla dzieci w miejscowości Janów” – całkowita wartość  zadania 

wyniosła 37 619,55 zł brutto. Place zabaw powstały na terenach przyszkolnych, tworząc 

bazę  rekreacyjną dla dzieci.  Także w Juliopolu  został oddany do użytku plac zabaw, miejsce 

spotkań i wypoczynku dla dzieci. Dodatkowo plac został ogrodzony aby zapewnić 

bezpieczeństwo korzystającym z niego dzieciom. Plac zabaw został wykonany na działce 

gminnej ze środków  funduszu sołeckiego sołectwa Juliopol oraz ze środków własnych 

budżetu gminy Młodzieszyn. Wartość projektu stanowi kwotę 40 239,68 zł.   
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VIII. OŚWIATA I EDUKACJA  

 

Organizacja sieci szkół w gminie 

W Gminie Młodzieszyn w 2018 r. działały następujące szkoły: 
o Szkoła Podstawowa im. płk Ludwika Głowackiego w Janowie; 
o Szkoła Podstawowa im. gen. bryg. Franciszka Włada w Kamionie; 
o Szkoła Podstawowa im. gen. Stanisława Grzmota-Skotnickiego w Młodzieszynie; 

 
Gmina Młodzieszyn prowadzi także wychowanie przedszkolne tworząc oddziały przedszkolne 
przy szkołach podstawowych a przy Szkole Podstawowej im. gen. Stanisława Grzmota-
Skotnickiego w Młodzieszynie Punkt Przedszkolny, który organizuje zajęcia dla dzieci 
czteroletnich i trzyletnich. 
 
Dane dotyczące liczby uczniów i oddziałów w roku szkolnym 2018/2019 w szkołach  
wg stanu na 30 września 2018r.  
 

  
Wyszczególnienie Liczba 

oddziałów 

Liczba 

uczniów 

w tym: 

0  PP I II III IV V VI VII VIII 

1. Szkoła Podstawowa im. płk Ludwika 

Głowackiego w Janowie 
9 94 24 13 9 9 9 9 6 8 7 

2. Szkoła Podstawowa im. gen. bryg. 

Franciszka Włada w Kamionie 
9 115 23 12 4 7 13 16 14 13 13 

3. Szkoła Podstawowa im. gen. Stanisława 

Grzmota-Skotnickiego w Młodzieszynie 
18 338 100 32 29 0 33 57 26 24 37 

  Razem 36 547 147 57 42 16 55 82 46 45 57 

1. Oddziały gimnazjalne Szkoły 

Podstawowej im. gen. Stanisława 

Grzmota-Skotnickiego Młodzieszynie 

3 62     62 

  

  Ogółem 39 609   

Po włączeniu w 2017 roku Gimnazjum im. Bohaterów Walk nad Bzurą 1939 r. w 

Młodzieszynie w struktury Szkoły Podstawowej im. gen. Stanisława Grzmota-Skotnickiego 

Młodzieszynie sieć szkół podstawowych w Gminie Młodzieszyn zabezpiecza w pełni aktualne 

potrzeby mieszkańców. Od kilku lat widoczny jest znaczny spadek ilości dzieci w klasach we 

wszystkich szkołach. Zwiększyły się oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych tzw. 

„0”, dodatkowo liczniejsze ze względu na objęcie wszystkich chętnych dzieci 3 – 6 letnich 

wychowaniem przedszkolnym. 

Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. gen. Stanisława Grzmota-Skotnickiego w 

Młodzieszynie, przyjął 25 wychowanków (czterolatków oraz trzylatków). Jednak część dzieci 

w wieku przedszkolnym, pomimo możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w 

Gminie Młodzieszyn, uczęszcza do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w sąsiednich 
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gminach. Z tej formy wychowania przedszkolnego skorzystało 28 dzieci w przedszkolach 

samorządowych i prywatnych. Pozbawia to Gminę Młodzieszyn dotacji przedszkolnej na te 

dzieci oraz obciąża budżet zwrotem kosztów pobytu dziecka w przedszkolu w innej gminie. 

Zwroty za przedszkola kosztowały gminę w roku 2018 - 129.944,02 zł. 

W szkołach prowadzonych przez Gminę Młodzieszyn naukę pobierało 8 uczniów z 
orzeczeniami o niepełnosprawności (6 szkoła podstawowa, 2 w oddziale przedszkolnym i 2 w 
gimnazjum), dwoje skorzystało z indywidualnego nauczania a troje z nauczyciela 
wspomagającego. Pozostali uczniowie korzystali z dodatkowych godzin przyznanych na 
indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, który szkoła/ przedszkole obowiązkowo 
przygotowuje dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Na powyższe 
zadania w roku szkolnym 2018 zostały wydatkowane środki w wysokości 141.238,71 zł, w 
tym w oddziałach przedszkolnych – 37.642,16 zł, w szkołach podstawowych 92.163,43 zł w 
oddziałach gimnazjalnych – 11.433,12 zł  

Stan zatrudnienia w jednostkach oświatowych. 

W każdej ze szkół, w zależności od liczby oddziałów oraz potrzeb zatrudnieni są pracownicy 

pedagogiczni, administracyjni i obsługi. Stan zatrudnienia w poszczególnych szkołach 

przedstawia poniższa tabela. 

Zatrudnienie w oświacie 

Wyszczególnienie 

Zatrudnienie w roku 

szkolnym 2017/2018 

w tym: Zatrudnienie w 

roku szkolnym 

2018/2019 

w tym 

nauczyciele pozostali nauczyciele pozostali 

etaty etaty etaty etaty etaty etaty 

1. Szkoła Podstawowa im. płk Ludwika 

Głowackiego w Janowie wraz z 

oddziałem przedszkolnym 

16,49 11,99 4,5 18,81 14,31 4,5 

2. Szkoła Podstawowa im. gen. bryg. 

Franciszka Włada w Kamionie wraz z 

oddziałem przedszkolnym 

16,03 11,53 4,5 18,10 13,10 5,0 

3. Szkoła Podstawowa im. gen. 

Stanisława Grzmota-Skotnickiego w 

Młodzieszynie wraz z oddziałami 

przedszkolnymi  

49,30 33,30 16 50,19 34,19 16 

Razem 81,82 56,82 25 87,1 61,60 25,5 

4. Punkt Przedszkolny przy Szkole 

Podstawowej im. gen. Stanisława 

Grzmota-Skotnickiego w Młodzieszynie 

2 2 0 2 2 0 

Ogółem 83,82 58,82 25 89,1 63,60 25,5 

 

Dowóz uczniów do szkół 

Funkcjonowanie obecnej sieci szkół wymaga zorganizowania systemu dowozu uczniów do 

szkół. W roku 2018 dowóz uczniów do szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych 
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zorganizowany był przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Grodzisku 

Mazowieckim.  Tabor dowożący dzieci stanowiły wydzierżawione od Gminy Młodzieszyn dwa 

autobusy Mercedes 408 z 54 miejscami. Dowożeniem objęte są wszystkie dzieci od oddziału 

przedszkolnego w szkole podstawowej do trzeciej klasy gimnazjum, których rodzice wyrazili 

taką potrzebę. Dodatkowo gminnym mikrobusem Ford Transit z 9 miejscami, dowożone są 

dzieci z miejscowości, gdzie nie jest możliwy transport autobusowy. Pojazdem tym 

dowożone też są obiady ze stołówki Szkoły Podstawowej w Młodzieszynie do Janowa i 

Kamiona.  

Realizując obowiązki określone w art. 32 ust. 6 i art. 39 ust.4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 

r. Prawo oświatowe dowożono do szkół uczniów niepełnosprawnych. Z dojazdu do Zespołu 

Szkół Specjalnych w Erminowie korzystały dzieci posiadające orzeczenie o 

niepełnosprawności i kształceniu specjalnym. PKS Grodzisk Mazowiecki zorganizował w tym 

celu specjalną linię autobusową. Dodatkowo opłacano dowóz dziecka do Niepublicznej 

Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi Realizującą Program „Nasza Szkoła w 

Sochaczewie  

Pracownicy pedagogiczni 

W obecnym stanie prawnym każdy z nauczycieli posiada odpowiedni stopień awansu 

zawodowego, który związany jest z jego wykształceniem, stażem pracy, doświadczeniem  

i osiągnięciami potwierdzonymi przeprowadzeniem odpowiedniej procedury awansu. 

Efektem podejmowanych działań oraz właściwej polityki kadrowej jest bardzo dobra 

struktura w zakresie poziomu wykształcenia nauczycieli. Wszyscy nauczyciele posiadają co 

najmniej wyższe studia zawodowe z przygotowaniem pedagogicznym a większość studia 

magisterskie. Ilość osób na poszczególnych stopniach awansu zawodowego obrazuje 

poniższa tabela.  

Stopnie awansu zawodowego nauczycieli (stan na 30 marca 2018r.) 

  

Stopień awansu zawodowego (w etatach) 

      Stażysta Kontraktowy Mianowany Dyplomowany Razem 

2018 % ogółu 2018 % ogółu 2018 % ogółu 2018 % ogółu 2018 

Etaty/% 3 5,10 5,44 9,25 11.94 20,30 38,44 65,35 58,82 

 

Świetlice szkolne i dożywianie 

Oprócz funkcji dydaktycznej szkoły pełnią funkcję opiekuńczą dla uczniów w świetlicach 

szkolnych.   W każdej ze szkół prowadzone są zajęcia świetlicowe, oraz dożywianie. Posiłki 

przygotowywane są na stołówce szkolnej w Młodzieszynie i rozwożone do szkoły 

podstawowej w Janowie i Kamionie. 

Działa także przy Szkole Podstawowej w Młodzieszynie Środowiskowe Ognisko 

Wychowawcze Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w godzinach 13-16 gdzie dzieci z rodzin 
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dysfunkcyjnych mogą odrabiać lekcje oraz korzystać z posiłków. Opieką objętych jest 30 

dzieci, którymi opiekują się dwie wychowawczynie.  Koszty działalności świetlicy pokrywane 

są ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Młodzieszynie. 

Stypendia socjalne i motywacyjne 

Zgodnie z dyspozycją art.90b i art.90m ustawy o systemie oświaty wspomagano uczniów w 

formie stypendiów szkolnych. Z tej formy wsparcia korzystali uczniowie szkół podstawowych 

i gimnazjów, a także szkół ponadgimnazjalnych, którzy zamieszkują na terenie Gminy 

Młodzieszyn. Stypendia szkolne przyznawane były w dwóch transzach. Na powyższe zadanie 

otrzymano dotację z budżetu Wojewody Mazowieckiego w kwocie 17.471 zł oraz 

zabezpieczono środki własne w wysokości  2.173 zł. W celu motywowania uczniów do lepszej 

nauki i sprawności sportowej, podjęto Uchwałę Nr XLV/222/2018 Rady Gminy Młodzieszyn z 

dnia 23 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendium 

Wójta Gminy Młodzieszyn za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe dla uczniów szkół, dla 

których organem prowadzącym jest Gmina Młodzieszyn.  Stypendium otrzymało 44 uczniów 

za wyniki w nauce i 11 za osiągnięcia sportowe.  

Działalność szkół 

Spośród wielu przedsięwzięć organizowanych w szkołach wymienić warto obchody setnej 

rocznicy odzyskania Niepodległości i 79 rocznicy bitwy nad Bzurą, w ramach których odbyły 

się: apele poległych na nekropoliach żołnierskich, harcerski rajd Szlakiem Walk nad Bzurą, 

otwarcie szkolnej izby tradycji w Młodzieszynie z udziałem wnuczki Patrona, Elżbiety 

Skotnickiej-Trackiej, wystawa „W drodze do niepodległości”, udział w ogólnopolskiej akcji 

„Rekord dla Niepodległej”, w Narodowym Czytaniu „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego, 

msza polowa w Budach Starych odprawiona przez Biskupa Łowickiego, odsłona VIII 

Wydarzenia Artystycznego Kocham Polskę …Niepodległa, posadzenie przez delegacje 

członków SKO Drzewka Niepodległości, harcerska wieczornica patriotycznej Wszyscy 

jesteśmy Polski żołnierzami…, udział w gminnych i powiatowych konkursach recytatorskich, 

szkolny teleturniej „Kocham Cię, Polsko” i inne). 

Obok działań kształtujących wśród uczniów postawę patriotyczną organizowane też były 

przedsięwzięcia proobywatelskie, takie jak propagowanie idei wolontariackich (udział w 

akcjach „Razem na Święta”, „Marzycielska Poczta”, kwesty na rzecz WOŚP i Fundacji Pomóż i 

Ty, zorganizowanie Wigilii dla samotnych i spotkania świątecznego z pensjonariuszami DPS w 

Młodzieszynie, udział w akcji „Sprzątanie Świata”, „Chłopak na medal”, "Wkręć się w 

pomaganie", „Superdzieciak”. Kultywowane są tradycje, zachęcające dzieci i młodzież do 

udziału w klasowych, szkolnych i środowiskowych imprezach: spotkania wigilijne połączone 

ze wspólnym kolędowaniem, jasełka, zabawy choinkowe, andrzejki, mikołajki, walentynki, 

dzień Babci i Dziadka konkursy na palmę wielkanocną i ozdobę bożonarodzeniową. 

Podejmowano działania zwiększające poczucie bezpieczeństwa uczniów poprzez 

uczestnictwo w kampanii „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny”, zainicjowanej przez Urząd 

Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Dniach Bezpiecznego Internetu, połączonego 
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z powiatowym konkursem „Razem w sieci”. spotkaniach z terapeutami, którzy w cyklach 

pogadanek mówili o niebezpieczeństwach, jakie niosą różnego rodzaju uzależnienia. 

Uczniowie brali udział w wycieczkach dydaktycznych, wyjazdach na seanse teatralne  

i filmowe , m.in. do: Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, pałacu w Radziejowicach, 

fabryki papieru w Konstancinie Jeziornie, Wrocławia, Gór Sowich, Adrspach, Kruszwicy  

i Gniezna, Energylandii w Zatorze, Term Uniejów, Centrum Zabaw Happy Park w Stróżewku, 

na Wystawę Lego na Stadionie Narodowym, „Niewidzialną” Wystawę w Warszawie. 

Nauczyciele wychowania fizycznego z sukcesami przygotowywali uczniów do 

reprezentowania gminy na zawodach powiatowych, regionalnych, wojewódzkich  

i ogólnopolskich, co znalazło oddźwięk w postaci stypendiów Wójta za osiągnięcia sportowe.  

Szkoły Gminy Młodzieszyn uczestniczą w projekcie „Akademia Kluczowych Kompetencji w 

Młodzieszynie” współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, 

podnoszącego kompetencje uczniów poprzez innowacyjne zajęcia rozwijające z fizyki, 

chemii, matematyki, informatyki, przyrody i języków obcych. Uczniowie korzystają też z 

bezpłatnych wyjazdów na zajęcia między innymi do Centrum Nauki Kopernik, gdzie 

poznawali prawa przyrody poprzez samodzielne przeprowadzanie doświadczeń, a w 

„MAJSTERNI” niektórzy wykonali ciekawe przedmioty i eksperymenty. W „PLANETARIUM” 

obejrzeli film „Astronauta 3D” oraz pokaz „Mars 3D”. 

 

IX. POLITYKA  SPOŁECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA 

 
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Młodzieszyn na lata 
2014-2020 
 
Strategia została przyjęta  Uchwałą  Nr XXXIX/221/2013 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 11 
grudnia 2013r. Celem głównym strategii jest utrzymanie podstawowych funkcji rodziny  
i zapobieganie wykluczeniu społecznemu rodzin z uwzględnieniem rodzin niepełnych  
i wielodzietnych. 
Cele szczegółowe: 
o zwalczanie bezrobocia i przeciwdziałanie jego skutkom; 
o organizowanie i rozwijanie kompleksowego wsparcia dla dzieci i młodzieży szkolnej; 
o organizowanie pomocy w rozwiązywaniu i ograniczaniu patologii; 
o pomoc rodzinom w uzyskaniu samodzielności finansowej i eliminowanie postaw 

roszczeniowych. 
Cele strategii realizowane są podczas bieżącej działalności ośrodka poprzez realizację zadań 
wynikających między innymi z ustawy o pomocy społecznej, ustawy o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie, oraz realizacji programów  np. Gminnego programu wspierania rodzin. 
Realizatorami celów strategii  są również:  Rada Gminy i Wójt Gminy, Komisje Rady Gminy, 
Szkoły Podstawowe i Gimnazjum, Świetlice Środowiskowe, Gminna Biblioteka Publiczna, 
Gminny Ośrodek Kultury ,  Posterunek Policji każdy według swoich kompetencji.   



  

37 | S t r o n a  
 

Ocena zasobów Pomocy Społecznej  

Zgodnie z art. 16a ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej gmina i powiat oraz 

samorząd województwa zobowiązani są do sporządzenia corocznie oceny zasobów pomocy 

społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społeczno-demograficznej, która w 

szczególności winna obejmować: infrastrukturę, kadrę, organizacje pozarządowe, nakłady 

finansowe ponoszone na zadania pomocy społecznej oraz informacje o osobach i rodzinach 

korzystających z pomocy społecznej.  

Z pomocy społecznej w 2018 roku skorzystało 595 osób, co stanowiło 10,80% wszystkich 

mieszkańców gminy. W roku oceny, w stosunku do 2017 roku, łączna liczba osób 

korzystających z pomocy i wsparcia zmniejszyła się o 122 osoby. Natomiast liczba rodzin, 

którym przyznano świadczenie z pomocy społecznej zmniejszyła się w stosunku do roku 

poprzedniego o 50 osób. W przypadku długotrwale korzystających z pomocy społecznej ich 

liczba osiągnęła poziom 143 osób, co oznaczało spadek w stosunku do roku 2017 o 27 osób. 

W gminie Młodzieszyn najczęściej występującymi przyczynami trudnej sytuacji życiowej osób 

i rodzin a jednocześnie powodami ubiegania się o pomoc społeczną, wskazanymi przez 

ośrodki pomocy społecznej w 2018 roku było kolejno: 1. długotrwała  lub ciężka choroba, 2. 

bezrobocie, 3. niepełnosprawność, 4. bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, 

5. ubóstwo.  

Liczba pobierających w roku oceny świadczenie wychowawcze wyniosła 429 rodzin. W 
stosunku do roku poprzedniego liczba ta zmalała o 16 rodzin. Całkowita kwota przyznanego 
świadczenia w formie świadczenia wychowawczego   wyniosła 4.050.826 zł i w porównaniu z 
rokiem poprzednim zmalała o 244.790 zł. Liczba pobierających w roku oceny zasiłek rodzinny 
wyniosła 246 rodzin. W stosunku do roku poprzedniego liczba ta zmalała o 18 rodzin. 
Całkowita kwota przyznanego świadczenia w formie zasiłku rodzinnego  wyniosła 
1.008.501,87 zł i w porównaniu z rokiem poprzednim zmalała o 95.277,80 zł. 

W gminie  Młodzieszyn środki finansowe wydatkowane na zadania z zakresu polityki 
społecznej wyniosły w 2018 roku  7.464.365 zł.. Poziom wydatków w stosunku do roku 
poprzedniego zmalał o 202.970 zł. . W dziale 855 – Rodzina wydatkowano 6 .277.512 zł. co 
stanowi 84,10 % ogólnych wydatków w zakresie polityki społecznej. W dziale 852 - Pomoc 
społeczna wydatkowano 1.067.756.zł. co stanowi 14,30 % ogólnych wydatków w zakresie 
polityki społecznej. W dziale 851 - Ochrona zdrowia  wydatkowano 84.133 zł. co stanowi 1,13 
% ogólnych wydatków w zakresie polityki społecznej. W dziale 854 - Edukacja i opieka 
wychowawcza wydatkowano 34 .964 zł. co stanowi 0,47 % ogólnych wydatków w zakresie 
polityki społecznej.     

Gminny program wspierania rodziny na lata 2018-2020 
 
Program został przyjęty uchwałą NR XLII/209/2017 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 18 
grudnia 2017 r.  Cel główny programu - wspieranie rodzin przeżywających trudności w 
wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych w procesie przywracania ich zdolności do 
prawidłowego funkcjonowania. Cele szczegółowe - stworzenie optymalnych warunków do 
wychowywania dzieci w środowisku biologicznej rodziny oraz wspieranie rodzin 
dysfunkcyjnych w prawidłowym wypełnianiu funkcji  opiekuńczo- wychowawczych w gminie 
Młodzieszyn.  
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młodzieszynie w ramach zadaniowego czasu 
zatrudnia asystenta rodziny na umowę o pracę. Liczba rodzin korzystających z pomocy 
asystenta w 2018 to 14 rodzin w porównaniu do 2017 roku wzrosła liczna rodzin 
korzystających z pomocy asystenta o 3 rodziny (maksymalna liczba rodzin przypadając na  
1 asystenta to 15 rodzin).  
W 2018 roku udało się pozyskać z budżetu państwa dotację w kwocie 19.689 zł została  z  
„Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na  rok 2018” którego 
celem jest  wspieranie jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego  w rozwoju 
systemu wspierania rodzin, w tym zwiększenie dostępu do usług asystenta rodziny w gminie. 
Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, gmina zobowiązana jest 
do współfinansowania pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. W 
2018r.  pokrywaliśmy koszty 5 dzieci  umieszczonych w pieczy zastępczej- w rodzinach 
zastępczych. Żadne dziecko w 2018r.  z ternu gminy nie zostało umieszczone w domu dziecka 
ani rodzinie zastępczej.  
 
Wieloletni program Pomoc państwa w zakresie dożywiania 

 
Strategicznym celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z 
rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, ze szczególnym 
uwzględnieniem uczniów z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk 
wiejskich oraz osób dorosłych, w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku, 
chorych lub osób niepełnosprawnych. W ramach programu opłacano posiłki  i wypłacano 
zasiłki celowe na zakup posiłków i  żywności.  Skorzystało 301 osób objętych programem w 
tym 151 dzieci. 

 

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Młodzieszyn na 2018 rok  

Program został przyjęty Uchwałą Nr XXXIX/200/2017 Rady Gminy Młodzieszyn dnia 13 
listopada 2017 r. 
Celem Programu jest : 

1. prowadzenie działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej  
i zapobiegawczej w temacie nadużywania narkotyków i substancji psychoaktywnych 
o działaniu narkotycznym. 

2. leczenie, rehabilitacja i reintegracja osób uzależnionych. 
3. ograniczenie szkód zdrowotnych i społecznych nadużywania narkotyków i substancji 

psychoaktywnych  o działaniu narkotycznym. 
Realizacja celów: 

1. pomoc psychologiczna w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym dla osób 
uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem  udzielana jest  w Gminnym Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Młodzieszynie, przy ul. Wyszogrodzkiej 23 A, 

2. pomoc prawna w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym dla osób uzależnionych  
i osób zagrożonych uzależnieniem udzielana jest  w Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Młodzieszynie, przy ul. Wyszogrodzkiej 23 A, 

3. warsztaty profilaktyczne prowadzone w szkołach przez wykwalifikowanych 
specjalistów. 
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Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy  
w rodzinie dla gminy Młodzieszyn na 2018 rok  
 
Program został przyjęty  uchwałą NR XXXIX/199/2017 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 13 
listopada 2017 r. 
Cele programu: 

1. Ograniczanie występowania zjawiska przemocy domowej. 
2. Propagowanie prawidłowych zachowań w relacjach rodzinnych. 
3. Tworzenie jednolitego profesjonalnego systemu interwencji i wspierania dla osób 

zagrożonych przemocą. 
4. Koordynacja działań lokalnych podmiotów. 

W 2018r. prowadzono procedurę  niebieskiej karty dla 18 rodzin,  wszczęto procedurę  dla 
10 rodzin, odbyły się 74 posiedzenia grupy roboczej. 

 
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie 
Młodzieszyn   
 
Program został przyjęty Uchwałą Nr XXXIX/198/2017 Rady Gminy Młodzieszyn dnia 13 
listopada 2017 r.  i  obowiązywał  w roku 2018. Prowadzeniem  działań związanych z 
profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych zajmuje się Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Młodzieszynie.              
Do głównych zadań Komisji należy podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o 
zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w 
zakładzie leczenia uzależnień. Środki uzyskane z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych przeznaczone są na realizację gminnych programów rozwiązywania 
problemów alkoholowych oraz o przeciwdziałaniu narkomanii. 
W ramach realizacji programu  utworzono Punkt Informacyjno – Konsultacyjny dla osób 
uzależnionych i ich rodzin oraz ofiar przemocy domowej który  znajduje się  w Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Młodzieszynie, przy ul. Wyszogrodzkiej 23 A. Dyżury 
odbywają się też w domu parafialnym w Kamionie Poduchownym. 
 
W ramach działań finansowane są: 

o Prace  Komisji  - 26.614,16 zł, 
o Środowiskowe  Ogniska Wychowawczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w 

Młodzieszynie, ul. Wspólna  13 A, jako placówki wsparcia dziennego dla dzieci z 
rodzin dysfunkcyjnych -  18.614,18 zł,  

o Organizowanie wypoczynku oraz wycieczek dla dzieci połączonego z realizacją 
programu z zakresu profilaktyki uzależnień – 21.420 zł, 

o Udzielanie poradnictwa w formie pomocy psychologicznej, prawnej i terapeuty 
uzależnień w ramach działania Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego działającego 
przy GOPS w Młodzieszynie – 14.110 zł,  

o Warsztaty profilaktyczne w szkołach -  2.375 zł. 
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Program szczepień ochronnych  

Rada Gminy Uchwałą Nr XLV217/2018 z dnia 23 marca 2018 r. po uzyskaniu pozytywnej 
opinii  Prezesa Agencji Technologii Medycznych i Taryfikacji przyjęła program zdrowotny w 
zakresie szczepień ochronnych przeciwko grypie populacji z grupy szczególnego ryzyka ( osób 
od 65 roku życia ) pn „Grypa 65 + „ na lata 2018 – 2022.Przedmiotowy program skierowany 
został rocznie do ok. 900 osób w wieku od 65 roku życia zameldowanych i zamieszkałych na 
terenie gminy Młodzieszyn. Powyższy program rozpropagowany został poprzez stronę 
internetową gminy, lokalne media, podmioty medyczne,  na tablicach ogłoszeń Urzędu 
Gminy i w sołectwach z terenu gminy. Realizatorem programu był Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej ZDROWIE w Młodzieszynie – Jarosław Załuski, który został wybrany w ramach 
otwartego konkursu ofert. W okresie od m-ca września 2018 r. do 15 grudnia 2018 r. 
realizowany był program szczepień ochronnych przeciwko grypie, z którego skorzystało 138 
osób. Na realizację tego programu w 2018 r. wydatkowano kwotę 5.072,88 zł, były to koszty 
związane z zakupem szczepionek przez realizatora programu. 

Gabinet Rehabilitacyjny  

W Młodzieszynie od 8 marca 1998 r. funkcjonuje gabinet rehabilitacyjny, który został 
wówczas wyposażony w sprzęt przekazany przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego (KRUS) i wykorzystywany na potrzeby rolników z terenu Gminy Młodzieszyn. 
Gabinet mieści się  w budynku komunalnym przy Stadionie w Młodzieszynie. Od chwili 
powstania Gmina Młodzieszyn ponosi wszystkie wydatki związane z jego funkcjonowaniem, 
w szczególności zatrudnia rehabilitanta jak również corocznie doposaża gabinet w nowszy 
sprzęt służący rehabilitacji mieszkańców gminy.  
W 2018 roku gabinet doposażono w następujący sprzęt rehabilitacyjny: 

o Lasertronic     14.290 zł   
o Multitronic MT – 3  3.338 zł  
o szafkę lekarską i stolik 2.300 zł  

 
Z zabiegów w gabinecie w 2018 roku skorzystało 385 pacjentów z gminy Młodzieszyn  
i wykonano 2136 zabiegów.  
 
 

X. GOSPODARKA KOMUNALNA 
 

Rok 2018 był dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie czasem 
wytężonej pracy nie tylko pod względem niezwykle ważnych i bezpośrednio odczuwalnych 
przez mieszkańców gminy podjętych prac związanych z podstawową sferą działalności, czyli 
bieżącą eksploatacją oraz modernizacją urządzeń i sieci wodociągowo – kanalizacyjnych, ale 
także był pierwszym rokiem obowiązywania nowego ,,Prawa wodnego”, która to ustawa w 
nowym brzmieniu stała się przyczyną rewolucji w branży w wielu aspektach oraz ,,zmusiła” 
całą krajową branżę wod-kan do podwyższenia standardów, a także ustanowiła nowego 
regulatora, jakim jest Państwowe Gospodarstwo Wodne ,,Wody Polskie”. 

GZGK w Młodzieszynie zrealizował w 2018r. naprawy i konserwację wiat przystankowych 
m.in. w miejscowościach Nowy Kamion, Stare Budy i Leontynów. Stare i zdewastowane 
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przystanki wyremontowano, pomalowano, dokonano montażu ławek. Ponadto 
uzupełnialiśmy ubytki w nawierzchniach asfaltowych dróg gminnych powstałe w okresie 
zimowym – pracami zostały objęte wszystkie drogi gminne z nawierzchnią asfaltową. 
Kolejnym wykonanym zadaniem był montaż/wymiana znaków drogowych przy drogach 
gminnych. 

W zakresie modernizacji urządzeń wodociągowych w ubiegłym roku w Stacji Uzdatniania 
Wody w Młodzieszynie zainstalowano nowy elektroautomat do sterownia ciśnieniem wody 
wtłaczanej do gminnej sieci wodociągowej. Poprawiono także estetykę młodzieszyńskiej 
stacji poprzez usunięcie przerośniętych drzew i krzewów zasłaniających obiekt oraz 
wrastających swym systemem korzeniowym w infrastrukturę techniczną obiektu tj. studnie 
głębinowe, zbiornik wód popłucznych. Ponadto wykonano utwardzenie ścieżek kostką 
brukową na terenie stacji, a także odświeżono elewację i otynkowano budynek gospodarczy 
na terenie obiektu. 

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie za pośrednictwem jednostki 
prowadzącej tj. Gminy Młodzieszyn złożył wniosek na  zadanie z zakresu ochrony wód 
dotyczące zakupu pojazdu do czyszczenia, udrażniania i konserwacji kanalizacji w postaci 
nowego wozu asenizacyjnego z przeznaczeniem do wykorzystania w procesach 
technologicznych oczyszczalni dla potrzeb Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w 
Młodzieszynie - kwota 70 000,00zł brutto  zadanie planowane do zrealizowania w ramach 
środków pochodzących z dofinansowania w formie pożyczki z WFOŚiGW. 

Złożono również wniosek na zadanie z zakresu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do 
powietrza poprzez zakup nowego ciągnika spełniającego normy emisji spalin EURO IIIA dla 
potrzeb Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie - kwota 200 000,00zł 
brutto  zadanie planowane do zrealizowania w ramach środków pochodzących z 
dofinansowania w formie pożyczki z WFOŚiGW. Wnioski złożone w 2018 roku w związku z 
przedłużonym okresem oceny na 2019 rok obecnie w trakcie aktualizacji celem oceny 
końcowej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

W ramach zadań realizowanych w 2018r. z dotacji celowych Gminy Młodzieszyn oraz wkładu 
własnego Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie  zrealizowano zadanie 
„Modernizacja stacji uzdatniania wody w Mistrzewicach”. Wartość zadania wyniosła 
69 314,80zł brutto w ramach którego wykonano modernizację studni głębinowej, zakup złóż 
filtracyjnych do trzech sztuk odżelaziaczy pionowych, ciśnieniowe czyszczenie instalacji 
obiektu poprzez zakup urządzenia do ciśnieniowego czyszczenia rur, zakup i montaż nowego 
urządzenia niezbędnego w procesie technologii uzdatniania wody tj. zestawu dozującego 
podchloryn sodu.  

Zrealizowaliśmy kolejny etap budowy sieci wodociągowej w Marysinie oraz rozpoczęliśmy 
budowę sieci wodociągowej w Juliopolu. Prace zrealizowano w ramach zadania pn. „Budowa 
sieci wodociągowej w m. Marysin i Juliopol” o łącznej wartości zadania 55 214,45 zł brutto.  

W kolejnym zadaniu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w zakresie technicznym” 
naprawiono uszkodzone mocowania słupów będących prowadnicami dla pływakowego 
systemu napowietrzającego wraz z wymianą słupów oraz modernizacją pompy zatapialnej. 
Łączna wartość zadania stanowiła kwotę 51 664,92 zł brutto. 
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Zadanie pn. „Budowa gminnej infrastruktury wodociągowej - wodociąg Adamowa Góra” o 
łącznej wartości kosztów w kwocie 106 272,00zł brutto obejmowało swym przedmiarem 
wykonanie sieci wodociągowej na działce gminnej nr 175 w miejscowości Adamowa Góra.  

Mając na uwadze zużycie oraz problemy w prawidłowym funkcjonowaniu instalacji elektro 
automatycznych oraz aparatury pomiarowej sterującej procesami technologicznymi obiektu 
oczyszczalni ścieków opracowano w ramach zadania pn. „ Modernizacja oczyszczalni ścieków 
w zakresie elektro automatycznym” projekt modernizacji obiektu, który będziemy starali się 
realizować etapowo. Wartość zadania wyniosła 22 599,99zł brutto.    

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie realizując bieżące utrzymanie sieci 
wodociągowo - kanalizacyjnych, usuwa bieżące awarie, modernizuje oraz  wykonuje 
czynności konserwatorskie na infrastrukturze technicznej będącej w eksploatacji Zakładu. 
Ponadto realizuje usługi dodatkowe w postaci odbioru nieczystości płynnych ze zbiorników 
bezodpływowych beczką asenizacyjną na terenie gmin Młodzieszyn, Sochaczew i Rybno oraz 
buduje nowe przyłącza do istniejącej infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej. Ponadto 
wykonuje prace związane z oznakowaniem dróg gminnych oraz naprawą ich nawierzchni 
asfaltowej, a także budową i konserwacją przystanków komunikacyjnych w ciągu dróg 
gminnych oraz zadaniami z zakresu małej architektury. 

 

XI.  GOSPODARKA MIESZKANIOWA  I  LOKALAMI UŻYTKOWYMI  

 

Lokale mieszkalne 
 
Gmina Młodzieszyn posiada 11 budynków komunalnych, położonych w miejscowościach: 
Młodzieszyn, Kamion, Mistrzewice,  Nowa Wieś w których  znajduje się 67 lokali 
mieszkalnych o pow. 2 259,37 m2, zamieszkiwanych przez 95 osób oraz 3 lokale użytkowe o 
pow. 200 m2 . 
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 4.2016  z dnia 22.02.2016 r.  Wójta Gminy Młodzieszyn bazowa  
stawka czynszu za 1m2  lokali mieszkalnych wynosi  1,00 zł, która podlega zróżnicowaniu w 
zależności od stanu technicznego budynku:   

o w  budynku  przy ul. Kruczej 16  stawka została podwyższona o 15 % i wynosi -  1,25 zł 
za 1 m2,  

o w budynku Ośrodka Zdrowia  została podwyższona o 30 % i wynosi – 1,30 zł za 1m2 
plus koszty utrzymania za ogrzewanie i energię elektryczną.  

Lokale socjalne oraz zamienne nie zostały wyodrębnione. 
 
Remonty budynków  
 
W 2018 r. w budynku komunalnym przy ul. Walk nad Bzurą 12 w Młodzieszynie wykonano  
częściowy remont  dachu, remont stopni schodowych oraz w dwóch lokalach wymieniono 
drzwi wejściowe do budynku. 
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XII.  K U L T U R A 

 
GMINNY OŚRODEK KULTURY prowadzi działalność kulturalną włączającą w swoje inicjatywy 
wszystkie grupy wiekowe mieszkańców gminy. W ośrodku działa kilka grup, utworzonych już 
w poprzednich latach, ale jest też otwarty na nowe pomysły i inicjatywy. W 2018 r. w GOK 
odbywały się następujące stałe zajęcia: zajęcia plastyczne Kuźni Artystycznej, nauka języka 
angielskiego dla dorosłych, indywidualna nauka gry na instrumentach, zajęcia taneczne w 
dwóch grupach wiekowych, fitness dla pań, kółko modelarskie, próby grupy wokalnej 
dorosłych Dens Babki, próby młodzieżowej grupy wokalnej CANTARE, zajęcia wokalne dla 
najmłodszych – grupa AKAMANI, próby i przedstawienia grupy teatralno-kabaretowej 
NICTUPONAS, zajęcia z arteterapii, rodzinne zajęcia ceramiczne. W czasie ferii i wakacji 
odbywały się także zajęcia kulinarne, z papieroplastyki, rękodzieła, warsztaty zdobienia 
pierników i witrażu. Przy GOK działa Klub Seniora, który organizuje bale i spotkania z myślą o 
najstarszych mieszkańcach Gminy oraz organizuje dla nich wycieczki krajoznawcze. GOK  
współpracuje z gminnymi szkołami, które biorą udział w różnych konkursach np.: 
plastycznych, fotograficznych i wokalnych. Uczniowie często występują w GOK z okazji 
różnych świąt i uroczystości, a w zamian Gminny Ośrodek Kultury zaprasza dzieci i młodzież 
na bezpłatne teatrzyki i przedstawienia, wystawy plastyczne i fotograficzne czy różnego 
rodzaju warsztaty oraz organizuje dla uczniów bezpłatne pokazy filmów i spotkania z ich 
twórcami.  
 
W 2018 r. po raz pierwszy zorganizowany został we współpracy z Parafią NNMP w 
Młodzieszynie I Gminny Konkurs Plastyczny na „Szopkę Bożonarodzeniową z historią w tle”. 
GOK wspiera również większe gminne wydarzenia organizowane przez Wójta Gminy 
Młodzieszyn takie jak: Finał WOŚP, Gminny Dzień Kobiet, Dożynki Powiatowe czy Gminne 
Mikołajki. Wspierana jest także młodzież zagrożona demoralizacją i uzależnieniem. W 2018 
roku dla dziewcząt z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego „Dom Na Szlaku” w 
Załuskowie zorganizowane były warsztaty z decoupagu. 
 
GOK współpracuje również z innymi instytucjami kultury zarówno w gminie - z Gminą 
Biblioteką Publiczną w Młodzieszynie („Narodowe Czytanie”), jak i w kraju. Ważnym 
wydarzeniem 2018 r. był wernisaż wystawy „Nasze Wielkie Historie”, który odbył się w 
styczniu. Wystawa ta powstała w ramach projektu „Nasze Wielkie Historie” zrealizowanego 
przez 15 instytucji kultury z całego kraju w ramach programu „Niepodległa”. W jej tworzeniu 
miała swój udział także młodzież z naszej gminy.  
 
Najważniejszym wydarzeniem roku 2018 dla GOK było jednak otrzymanie dofinansowania w 
kwocie 30 000 zł projektu pt. „Młodzieszyńskie inicjatywy lokalne” napisanego przez 
dyrektora GOK w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury DK+ Inicjatywy lokalne 
2018, dzięki któremu zrealizowane zostały 3 inicjatywy mieszkańców: „Chcemy być sobą” 
„Piosenka łączy pokolenia” „Gmina Młodzieszyn na dawnej fotografii”  
 
„CHCEMY BYĆ SOBĄ” była to inicjatywa dla lubiących śpiewać i występować na scenie. 19-
osobowa grupa młodzieży, dzieci i dorosłych wzięła udział w warsztatach wokalnych i 
teatralnych prowadzonych przez doświadczonych instruktorów  zagrała w musicalu pt. 
„Chcemy być sobą”, którego scenariusz stworzyła wspólnie z instruktorem zajęć teatralnych 
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„PIOSENKA ŁĄCZY POKOLENIA” Zespół wokalny Dens Babki z Mariuszem Chabrem zebrał 
dawne piosenki śpiewane przez nasze babcie i dziadków. Zaprosił mieszkańców gminy do 
świetlic wiejskich w Adamowej Górze, Starych Budach, Mistrzewicach, Kamiona i do GOK na 
krótkie występy zespołu, a po nich na wspólne śpiewanie. W ramach projektu wydana 
została też pierwsza płyta zespołu pt. „Marian i Dens Babki” promująca Gminę Młodzieszyn. 
 
„GMINA MŁODZIESZYN NA DAWNEJ FOTOGRAFII” Ta inicjatywa polegała na zebraniu 
najciekawszych starych zdjęć z gminy i stworzeniu plenerowej wystawy oraz pokazu 
multimedialnego. Otwarcie wystawy i pokaz z przyniesionych przez mieszkańców zdjęć miał 
miejsce 11 listopada 2018 r. w GOK w Młodzieszynie. Wystawa wisiała na udostępnionych 
przez mieszkańców ogrodzeniach oraz w szkołach w Młodzieszynie i w Kamionie, obecnie 
wywieszona została w Starych Budach, po czym pojedzie do kolejnej miejscowości gminy. 
 
GOK kontynuuje współpracę z pomysłodawcami inicjatyw. W swojej ofercie bierze również 
pod uwagę główne wnioski i rekomendacje wynikające z przeprowadzonej diagnozy  
i  wprowadza je w swoje bieżące działania kulturalne. „Diagnoza potrzeb kulturalnych 
i potencjału kulturotwórczego gminy Młodzieszyn 2018” stała się bardzo ważnym 
dokumentem, wyznaczającym główne kierunki działań i rozwoju instytucji, a w 2018 roku 
daje się zauważyć wzrost uczestnictwa i zaangażowania mieszkańców gminy na polu kultury. 

 

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w Młodzieszynie w roku 2018 podjęła następujące 
działania w zakresie upowszechniania kultury:  

o Ferie i wakacje w Gminnej Bibliotece – zajęcia literacko – plastyczne z młodymi 
czytelnikami pod hasłem „ Spotkania z książką „.  

o Wakacje w Filii Bibliotecznej w Kamionie – XII akcja promująca literaturę dla dzieci  
i młodzieży p. h. „ Mały Artysta „.  

o Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy - kiermasz książek. 
o 277 rocznica uchwalenia Konstytucji 3-go maja - wystawa planszowa.  
o Lekcja biblioteczna dla uczniów Sz. P. w Młodzieszynie. Teatrzyk.  
o Wizyta przedszkolaków ze Szkoły Podstawowej w Młodzieszynie. Czytanie bajek.  
o Akcja Narodowe Czytanie „ Przedwiośnie „ Stefana Żeromskiego.  
o Spotkanie z P. Bogusławem Kwiatkowskim - propagatorem historii.  
o „ Łyk Historii „ – zakładki do książek .  
o Spotkanie autorskie z podróżnikiem, redaktorem i autorem książek dla dzieci  

i młodzieży.  
o Gminna Biblioteka jako współorganizator konkursu recytatorskiego pt. „ Wolność „  
o Z inicjatywy Pani Wójt, przy współpracy z Gminną Biblioteką został zorganizowany 

Gminny Dzień Pluszowego Misia w Szkole Podstawowej z Młodzieszyna. 
o Biblioteki pracują w systemie bibliotecznym MATEUSZ. Katalog one-line. 
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XIII. WSPÓŁPRACA GMINY MŁODZIESZYN Z ORGANIZACJAMI 

POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI 

DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2018 ROKU 
 

Działania podejmowane w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi corocznie 
opisywane są w rocznym programie współpracy Gminy Młodzieszyn z organizacjami 
pozarządowymi. Organizacje pozarządowe zgodnie z zasadą partnerstwa biorą czynny udział 
we współtworzeniu rocznego programu współpracy, uczestnicząc w lepszym identyfikowaniu 
i definiowaniu problemów społecznych oraz zgłaszając swoje propozycje.      
 
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2018  został uchwalony             
13 listopada 2017 r., Uchwałą Rady Gminy Młodzieszyn Nr XXXIX/197/2017, określając cele, 
zasady, zakres i formy współpracy Gminy Młodzieszyn z organizacjami pozarządowymi 
w prowadzeniu działalności w sferze zadań publicznych, o których mowa w ustawie. Jedną 
z ważniejszych form współpracy Gminy Młodzieszyn z organizacjami pozarządowymi było 
wspieranie i powierzanie zadań wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie lub 
dofinansowanie ich realizacji. 
Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i wolontariacie, w dniu 19 lutego 2018 r.  Wójt Gminy Młodzieszyn 
ogłosił konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych przez organizacje pozarządowe. 
 
W roku budżetowym  2018 na zadania w zakresie: 

1) Kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i tradycji  przeznaczono kwotę: 12 000zł. 
2) Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i rekreacji również przeznaczono 

kwotę:  12 000zł. 
W ogłoszonych konkursach stowarzyszenia złożyły łącznie  5 ofert i podpisane  zostało   
5 umów.    
  
Stowarzyszenia złożyły zapotrzebowanie na łączną kwotę:  25 220zł, przyznano 
stowarzyszeniom kwotę 21 420zł. Zadania zostały przeprowadzone zgodnie z przedłożonymi 
ofertami, a przekazane dotacje rozliczone prawidłowo i w terminie. 
 
Współpraca o charakterze pozafinansowym odbywała się w postaci: 

1. Konsultacji projektu uchwały w sprawie  uchwalenia Rocznego programu współpracy 
Gminy Młodzieszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi 
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 
rok. Projekt uchwały został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej, na 
stronie internetowej Gminy Młodzieszyn oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy        
w celu wyrażenia opinii bądź uwag; 

2. Wspierania o charakterze doradczym w szczególności na zasadzie udzielania pomocy 
merytorycznej i technicznej przy sporządzaniu wniosków o dotacje; 

3. Udzielania informacji o możliwościach pozyskania środków finansowych ze źródeł  
zewnętrznych; 

4. Udostępnianie wykazu organizacji pozarządowych na stronach internetowych 
organów administracji publicznej; 
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5. Działalność informacyjna w zakresie oferowanych przez inne podmioty szkoleń              
i publikacji dla organizacji pozarządowych; 

6. Popularyzacja działalności organizacji pozarządowych na stronach internetowych 
administracji publicznej. 
 

INNE FORMY WSPÓŁDZIAŁANIA 

Gmina Młodzieszyn należy do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ,,Razem dla Rozwoju” 
z siedzibą w Wyszogrodzie. W ramach dobrej współpracy, w 2018 roku Gmina otrzymała 
środki finansowe na renowację zabytkowego  Parku w Młodzieszynie oraz Przebudowę drogi 
gminnej położonej na dz. ew. nr 393  w miejscowości Juliopol. 
Gmina Młodzieszyn należy również do ogólnopolskiej organizacji Związku Gmin Wiejskich 
Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Poznaniu.  
 

XIV. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE  

 

Ochotnicza Straż Pożarna 

Gmina Młodzieszyn znajduje się w specyficznym miejscu na mapie województwa 

mazowieckiego. Niezwykłe walory środowiska naturalnego – przepiękne lasy, rzeki stykają 

się z niezwykle ważnymi ciągami komunikacyjnymi. Przez gminę przebiega droga krajowa nr 

50, wraz z przeprawą mostową w Wyszogrodzie na rzece Wiśle, to ważny szlak 

komunikacyjny biegnący ze wschodu na zachód Polski, która jest bardzo ważnym czynnikiem 

rozwoju dla gminy, ale stanowi również niezwykłe zagrożenia dla środowiska i mieszkańców 

gminy.  

Droga nr 50 (DK50) to droga krajowa przebiegająca w całości przez województwo 

mazowieckie stanowiąca otwarty od północy pierścień drogowy wokół aglomeracji 

warszawskiej. Droga ta stanowi naturalną obwodnicę Warszawy dla pojazdów ciężkich, co 

powoduje, iż natężenie ruchu pojazdów ciężarowych należy na najwyższych w kraju. 

Codziennie drogą przetaczają się setki samochodów ciężarowych, cystern. Powoduje to 

niezwykłe niebezpieczeństwa dla wrażliwego ekosystemu gminy. Jakakolwiek awaria 

cysterny lub innego pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne doprowadzić może do 

skażenia lasów oraz cieków wodnych. Bliskość rzeki Bzury oraz Wisły powodują, że 

bezpośrednio skażone zostaną właśnie te rzeki. Obszar Natura 2000, który znajduje się na 

tym terenie może zostać całkowicie zniszczony. Na terenie Gminy Młodzieszyn występuje, 

więc szczególne zagrożenie wyciekami substancji niebezpiecznych, co spowodować może w 

każdej chwili katastrofę ekologiczną w skali kraju. Poza tym przez Gminę Młodzieszyn 

przebiegają dwie drogi wojewódzkie – nr 575 wraz ze zmodernizowaną przeprawą mostową 

na rzece Bzurze, jest to droga nadwiślańska łącząca Płock z Kazuniem oraz nr 577 łącząca 

Płock z Sochaczewem. 

Innym problemem są lasy. Susze występujące w ostatnich latach wzmagały 

niebezpieczeństwo powstania pożarów. W gminie przeważają lasy iglaste, czyli suche. 

Powoduje to, że są one szczególnie narażone powstawaniem ognisk zapalnych. Coraz 

częściej dochodzi do zaprószeń ognia lub celowych podpaleń. Ogniska ognia mogą 
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powstawać również wzdłuż drogi krajowej nr 50, która przebiega przez tereny leśne. 

Zagrożenie pożarowe podczas suszy jest bardzo duże.  

Gmina Młodzieszyn od wielu lat unowocześnia bazę sprzętową OSP co wpływa znacznie na 

zabezpieczenie obszaru Natura 2000.  

Działalność jednostek OSP na terenie Gminy Młodzieszyn ukierunkowana jest przede 

wszystkim na zapobieganiu i zwalczaniu zagrożeń naturalnych i katastrof ekologicznych, a 

także ograniczenie skutków skażeń chemicznych i awarii przemysłowych na drodze krajowej 

nr 50 oraz drodze wojewódzkiej 575 i 577 wraz z przeprawami mostowymi w miejscowości 

Kamion.  

Na terenie Gminy Młodzieszyn działają cztery jednostki ochotniczych straży pożarnych w 

miejscowościach Budy Stare, Kamion, Młodzieszyn i Witkowice. Gotowość bojową tych 

jednostek zapewnia Gmina Młodzieszyn, ponosząc koszty paliwa, badań technicznych, 

ubezpieczeń, przeglądów specjalistycznego sprzętu, badań lekarskich strażaków, zakupu 

nowego sprzętu oraz modernizacji istniejącego.  

Jednostki OSP z gminy Młodzieszyn należące do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego: 
o OSP Młodzieszyn 
o OSP Kamion 

 

Działalność jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Młodzieszyn 

W ubiegłym roku odnotowano na terenie gminy Młodzieszyn 167 wyjazdów do akcji 

ratowniczo - gaśniczych. W porównaniu z rokiem 2017 liczba zdarzeń wzrosła o 57%. 

Statystycznie co 52 godziny w jednej z czterech jednostek znajdujących się w naszej gminie 

zawyła syrena alarmowa. 
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Druhowie i druhny z poszczególnych jednostek OSP z Gminy Młodzieszyn tj. ratownicy 
przeszkoleni, ubezpieczeni i uprawnieni do udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych. 

 
 Druhny Druhowie Razem: 

OSP Młodzieszyn KSRG 0 26 26 

OSP Kamion KSRG 2 26 28 

OSP Budy Stare 9 18 27 

OSP Witkowice 1 15 16 

Razem: 97 

 

Zarządzanie kryzysowe 

Samorząd dysponuje opracowanym Gminnym Planem Zarządzania Kryzysowego, który 

określa procedury realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. W razie wystąpienia 

sytuacji kryzysowych Gmina koordynuje i prowadzi działania ratownicze, angażując do 

współpracy wszystkie dostępne na swoim terenie jednostki i instytucje, a w razie potrzeby 

współdziała z jednostkami i instytucjami spoza swojego terenu.  

W celu realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w 2015 roku został wybudowany 

Gminny Magazyn Przeciwpowodziowy i Zarządzania Kryzysowego w Kamionie. Na stanie 

magazynu jest m.in. sprzęt do ratownictwa wodnego, worki używane podczas zagrożenia 

powodziowego, sprzęt obrony cywilnej, plandeki, motopompy wysokiej wydajności. 

Magazyn corocznie jest doposażany w materiały i sprzęt zapewniający bezpieczeństwo 

naszym mieszkańcom. 

Posterunek Policji w Młodzieszynie 

W roku 2018 w Posterunku Policji w Młodzieszynie wszczęto: 
o 176 postępowań przygotowawczych 
o zakończono 192 postępowania  
o stwierdzono 125 czynów  
o wykryto 100 przestępstw  
o osiągnięto ogólną wykrywalność na poziomie 80 %. 

Przeprowadzono 42 postępowania w trybie art. 307 kpk zakończonych wydaniem 
postanowienia o odmowie wszczęcia dochodzenia. Główna część dotyczyła przestępstw 
przeciwko mieniu tj kradzieże, kradzieże z włamaniem, uszkodzenie mienia oraz 
przestępstwa gospodarcze, nietrzeźwi kierowcy  oraz uchylanie się od obowiązku 
alimentacyjnego.  
 
W 2018 r. policjanci z Posterunku Policji w Młodzieszynie: 

o nałożyli łącznie 91 mandatów karnych na sumę 5.870 zł,  
o pouczyli 123 osoby,  
o zatrzymali 9 sprawców na gorącym uczynku z czego  5 nietrzeźwych kierujących,  
o zatrzymano 26 osób poszukiwanych przez organy ścigania,  
o wylegitymowano 2.904 osoby,  
o zatrzymano 8 dowodów rejestracyjnych  
o przeprowadzono 1346 interwencji.  
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Ponadto na terenie gminy Młodzieszyn zarejestrowano 93 zdarzenia drogowe w tym:   

o 80 kolizji: 34 - droga krajowa Nr 50,  4  - droga wojewódzka,  42 - drogi gminne (inne)   
o 13 wypadków: 10 - droga krajowa Nr 50,  1 – droga wojewódzka, 2 – droga gminna 

 
W ramach realizacji zadań zapewniających bezpieczeństwo naszych mieszkańców Gmina 
Młodzieszyn dofinansowała kwotą 25.000 zł zakup samochodu osobowego małolitrażowego, 
segment B (oznakowany) dla Posterunku Policji w Młodzieszynie, oraz dofinansowała 
Komendę Powiatową Policji w Sochaczewie kwotą 1.500 zł na zakup psa służbowego do 
poszukiwania zapachu narkotyków oraz oporządzenia dla psa. 

 

XV. PROMOCJA 

 

W 2018r. odbyło się wiele wydarzeń, które na stałe wpisały się w kalendarz imprez  i 

cyklicznie odbywają się w naszej gminie.   

Wydarzenia kulturalne w 2018 roku: 

o 26 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który odbył się w Gminnym Ośrodku 

Kultury. Zbiórka pieniędzy odbyła się we wszystkich szkołach, podczas kwesty ulicznej 

oraz w czasie licytacji podczas finału. Podczas 26 Finału WOŚP zebraliśmy 13 092,01 

zł., 5,20 Euro, 25 pensów 

o 7 marca odbył się Gminny Dzień Kobiet. Tego dnia przedstawiony został program 

artystyczny, atrakcje dla pań,  zabawa fantowa i słodki poczęstunek.  

o 11 marca w Polsce obchodzony jest Dzień Sołtysa – w Gminie Młodzieszyn 

obchodzony był 11 kwietnia. Z tej okazji spotkali się sołtysi z naszej gminy, dla których 

przygotowany został program artystyczny, pokaz samoobrony i słodki poczęstunek,   

a także podziękowania i drobne upominki. 

o 30 maja, na stadionie w Młodzieszynie  obchodziliśmy Gminny Dzień Dziecka w 

którym wzięły udział dzieci ze wszystkich szkół z gminy Młodzieszyn. Były dmuchane 

zjeżdżalnie, zamek, zabawy wodne, fotobudka, malowanie twarzy, konkurencje 

sportowe, zabawy z bańkami. Można było obejrzeć wóz strażacki oraz policyjny 

radiowóz. Dla wszystkich przygotowane były gorące kiełbaski, jogurty, jabłka i soki.  

o 13 czerwca w naszej parafii świętujemy Odpust ku czci Św. Antoniego. Po uroczystej 

mszy św. i procesji, odbył się poczęstunek, grill i słodkie wypieki, a także zabawa przy 

muzyce.  

o 9 września 2018r., w Starych Budach mieszkańcy gminy Młodzieszyn świętowali 

rocznicę 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Uroczystość rozpoczęła się 

podniesieniem Flagi Państwowej   i odśpiewaniem Hymnu Państwowego, została 

odprawiona msza św. w intencji wszystkich poległych żołnierzy, spoczywających na 

cmentarzach wojennych na terenie gminy. Uroczystość uświetnili rekonstruktorzy. 
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o 16 września 2018 r. w Młodzieszynie odbyły się dożynki powiatowe, w których wzięli 

udział mieszkańcy z całego powiatu.  Uroczystości dożynkowe rozpoczęła dziękczynna 

Msza Święta w intencji rolników. Dalsza część uroczystości odbyła się za stadionie 

gminnym. Dla wszystkich uczestników czekało wiele atrakcji, dla najmłodszych 

dmuchańce, stoiska handlowe, konkursy, warsztaty pieczenia chleba, występy 

artystyczne. 

o 11 listopada 2018 r. był dniem szczególnym dla wszystkich Polaków, tego dnia 

obchodziliśmy 100 rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. W Młodzieszynie 

wspólne świętowanie zaczęło się uroczystą mszą św., która rozpoczęła się Hymnem 

Państwowym, a na zakończenie odśpiewano Rotę Kościelną. Po mszy św. uczestnicy 

przeszli do Gminnego Ośrodka Kultury wzdłuż wystawy plenerowej  „Gmina 

Młodzieszyn na Dawnej Fotografii”. Z okazji 100 lat Odzyskania Niepodległości 

ufundowano i umieszczono  przed budynkiem Gminnego Ośrodka Kultury                   

w Młodzieszynie cztery  tablice upamiętniające „Młodzieszyn w drodze do 

Niepodległej” 

o 29 listopada został zorganizowany Gminny Dzień Pluszowego Misia, w którym 

uczestniczyły najmłodsze dzieci ze szkół z Młodzieszyna, Janowa i Kamiona, na koniec 

wszystkie zostały obdarowane pluszowym misiem. 

o 6 grudnia po raz czwarty uczniowie z całej Gminy Młodzieszyn uczestniczyli  w 

Gminnych Mikołajkach, podczas których obejrzeli pokaz iluzjonisty, teatrzyk oraz 

spotkali się ze świętym Mikołajem. 

o 6 grudnia kolejny raz najbardziej potrzebujące rodziny z terenu gminy otrzymały 

paczki świąteczne ufundowane przez Gminę, dostarczone przez druhów z jednostek 

OSP.   

o W 2018 roku  odbyła się uroczystość z okazji jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego 

podczas której Wójt Gminy  złożyła serdeczne życzenia i gratulacje Dostojnym 

Jubilatom. Szczególnym momentem było uhonorowanie dwunastu par małżeńskich 

zamieszkałych na terenie naszej gminy, pamiątkowymi medalami za Długoletnie 

Pożycie Małżeńskie, nadanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Znamienici 

goście otrzymali również kwiaty i kosze prezentowe.  
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XVI. PODSUMOWANIE 

Podsumowując rok 2018 należy stwierdzić, że był to dobry czas dla Gminy 

Młodzieszyn, okres wytężonej, owocnej pracy nad realizacją bieżących zadań oraz 

wzmożonych przygotowań do realizacji inwestycji zaplanowanych na najbliższe lata. Budżet 

gminy jest stosunkowo niewielki, dlatego zrealizowanie wszystkich potrzeb mieszkańców jest 

trudne. Sukcesywnie, w ramach posiadanych środków realizowane są potrzeby wszystkich 

mieszkańców, tak by rozwój gminy przebiegał równomiernie i by żadna miejscowość nie była 

pominięta, zapomniana. Odpowiednio realizowana polityka i konsekwentne dążenie do 

zmian umożliwiły przeprowadzenie w ciągu tego roku wielu kluczowych zadań 

inwestycyjnych, poprawiających standard i jakość życia mieszkańców w gminie. W 2018 roku 

praktycznie wszystkie zaplanowane inwestycje zostały wykonane z powodzeniem. Wymagały 

one ogromnych starań i pracy w szczególności, nad pozyskaniem dla gminy jak największych 

dofinansowań ze środków zewnętrznych.  

 

 


