
Informacja międzysesyjna  

 

- Opracowano oraz złożono wniosek o dofinansowanie remontu dróg gminnych w ramach 

rządowego programu na rzecz rozwoju oraz konkurencyjności regionów poprzez wsparcie 

lokalnej infrastruktury drogowej ogłoszonego przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w 

Warszawie dla dwóch odcinków dróg gminnych tj. w m. Adamowa Góra odcinek ok. 0,9km 

długości począwszy od strony Gawłowa, Juliopol odcinek ok. 0.9 km od drogi na cmentarz do 

drogi tzw. Kowalskiego. Wnioskowana wartość dotacji 853 311,00 zł środki własne w 

wysokości 213 327,90zł, całkowita wartość inwestycji 1 066 638,00zł. 

 

- Otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach zadania Przebudowa drogi gminnej w m. Stare 

Budy dz. nr ew 1 Stare Budy w wysokości 100 000,00zł w ramach środków budżetu 

Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów 

rolnych. (FOGR)       

- Prowadzone są w trakcie prace dotyczące profilowania dróg gminnych wraz z 

zagęszczaniem walcem drogowym, obecnie prace są realizowane w miejscowości Janów.  

- Zrealizowano fundusz sołecki dla m. Januszew oraz Młodzieszynek w ramach którego 

wykonano częściowe nakładki asfaltowe na istniejących odcinakach dróg gminnych. 

- Zrealizowano utwardzenie kruszywem drogowym dróg gminnych w następujących 

odcinkach: 

- część drogi gminnej w m. Adamowa Góra (koo świetlicy wiejskiej) oraz dwa odcinki dróg 

gminnych przylegających do drogi gminnej relacji Adamowa Góra – Altanka 

- dokonano uzupełnień kruszywem drogowym ubytków w nawierzchni drogi gminnej relacji 

Kamion Podgórny – Kamion Duży (droga stanowiąca ciąg komunikacyjny dla autobusu 

szkolnego) 

- dokonano uzupełnień ubytków kruszywem drogowym w nawierzchni drogi gminnej relacji 

Bieliny – Młodzieszynek 

- W ramach utrzymania obwodów oświetlenia ulicznego zrealizowano zakup wraz z 

montażem zegarów astronomicznych dla wszystkich rozdzielni elektrycznych obwodów 

oświetlenia ulicznego. 

- dokonano rozbudowy linii oświetlenia ulicznego w. Helenka poprzez montaż 13 sztuk 

nowych lamp oświetlenia ulicznego.  

- Realizujemy prace dotyczące utrzymania zieleni gminnej, Urząd Gminy Młodzieszyn oraz 

jednostki pomocnicze (Biblioteka, GOPS, GZGK w Młodzieszynie) pozyskały pracowników 

robót publicznych, którzy to zajmują się utrzymaniem czystości pasów drogowych dróg 

gminnych, wycinką zieleni gminnej oraz zakrzewień. Obecnie realizowane jest usuwanie 

zakrzewień drogi gminnej w m. Janów pod lasem, dalsze prace będą realizowane zgodnie z 

zgłoszeniami (Rokicina, Helenów Skutki, Kamion, Witkowice).  



11 kwietnia - uczestniczyłam  w Gminnym Dniu Sołtysa, który został zorganizowany                  

przez pracowników urzędu , podczas którego wystąpił kabaret ze szkoły Podstawowej                    

w Młodzieszynie oraz odbył się pokaz samoobrony przygotowany przez policję                                   

z Młodzieszyna. 

 23 kwietnia-  podpisano 5 umów na realizację zadań publicznych gminy przez organizacje 

pozarządowe, w ramach ogłoszonych wcześniej konkursów w zakresie Kultury, sztuki, 

ochrony dóbr kultury i tradycji oraz Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na 

łączną kwotę  21 420,- zł.  

26 kwietnia -  przeprowadzono szkolenie pracowników urzędu gminy, kierowników jednostek 

organizacyjnych i dyrektorów szkół z zakresu Ochrony Danych Osobowych. 

 

27 kwietnia  - uczestniczyłam w XX Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej                            

w Indywidualnych Biegach Przełajowych w Kamionie.  

2 maja - w Mistrzewicach  odbyła się msza św. upamiętniająca 100-lecie postawienia krzyża 

w miejscu dawnego kościoła w Mistrzewicach. 

6 maja - uczestniczyłam w uroczystych obchodach Dnia Strażaka, które rozpoczęły się mszą 

św. w Kościele w Młodzieszynie w której wzięli udział druhny i druhowie ze wszystkich 

jednostek OSP z Gminy Młodzieszyn, dalsza część uroczystości odbyła się w strażnicy                       

w Kamionie. 

 

Dla dwóch par małżeńskich otrzymano odznaczenia za Długoletnie Pożycie Małżeńskie  

nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Na uroczystość wręczenia, która odbyła 

się we wtorek 8 maja 2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Młodzieszynie, przybyła 1 para  

Państwo Tadeusz i Irena Błaszczyk z Rokiciny z rodziną  

Druga para małżeńska Państwo Cyprian i Zenobia Osieccy z Juliopola ze względu na stan 

zdrowia zostali odznaczeni w domu w dniu 4 maja 2018 r. Jubilatom wręczono odznaczenia, 

listy gratulacyjne, kwiaty i słodkości 

 

Zakupiono Laser do gabinetu rehabilitacyjnego w Młodzieszynie w ramach środków 

funduszu sołeckiego ( sołectwa Janów – 1.000 zł , Nowe Mistrzewice - 790,61 zł oraz z 

budżetu gminy  w kwocie 12.449,39 zł ) Łączny koszt zakupu wyniósł 14.290 zł . 

Młodzieszyn dn. 21.05.2018 r.  

 

 

 

 

 


